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I.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Svend Erik Søegaard (SES)
SES valgt som dirigent.
SES: takker for valget.
SES konkluderer, at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt.

II.

Bestyrelsesberetning
Frits Thaulow fremlægger på vegne af bestyrelsen den årlige beretning.
Bestyrelsen holder sig orienteret igennem både telefon og emails.
Der har været afholdt møde med Frederiksværk kommune. Eventuelle aktiviteter omkring liselejes offentlige strand, blev det meddelt kommunen at eventuelle initiativer
faldt udenfor lavets medlemmer.
Bestyrelsen holder sig ligeledes løbende orienteret om kystens udvikling.
Sidste år var der fokus på udbygning af bølgebryderen udenfor trappelavet. Det var
endvidere hensigten af foretage diverse sandafskrabningerne. Desværre har der ikke
været tilført stranden den mængde af sand som berettiger sandafskrabningerne. Hvorfor der ingen har været.
Vejrforholdene har været meget ukarakteristsike i forhold som har den konsekvens at
stranden ikke fra vest har fået den mængde stand som normalt bliver tilført stranden
fra vest. Dette sammen holdt med den læside erotion som eksisterer på stranden betyder at stranden måske ikke har udviklet sig optimalt.
Det atypiske vejrforløb har fået Kystkkkkk ikke finder det hensigtsmæssigt at ændre ler
foretage før 2008. Der har været forslag om at bygge en stor ny bølgebryder mellem
bølgebryder mellem 2 og 3. Bestyrelsen mener ikke at dette vil løse problemet i det en
ny bølgebryder vil medføre en læside erotion netop der hvor problemet er.
Der har været en række private initativer omkring kystfodsikring. Disse initiativer foretages er de private lodsejeres eget ansvar. Sådanne initiativer har intet med kystsikringen at gøre hvorfor det ligger udenfor lavets ansvarsområder.
Tilbageførelsen af de midler fra Kr. som blevXXXX
Medlemmerne kan i øvrigt se billeder af strandens udvikling på laugets hjemmeside,
www.liselejekyst.dk. Billederne er fra sidste år. Som det kan ses er det lykkedes at bevare sandet på store dele af stranden.Det ses ligledes at der er problemer visse steder

på stranden. Bestyrelsen har bestil billeder for 2004 – men pga vejr er disse billdeder
ikke taget. Billederne vil snarst blive indlagt på hjemmesiden.
Ad Haveman sagen.
Sagen ligger og bliver frem og tilbage sendt mellem amt, ombudsmanden og ministeret. Amtet har senest tilbage sendt sagen til ombudsmanden.
Morten La Cour, Hellevej:
Mangler sand vest fra Bølge bryder 3. MLC opfordre at man ikke skærer spiden af bølgebryderen.
CF.:
Hundested havn er ved at opstå og i forbindelse med dette arbejde udgraves havnen.
Bestyrelsen vil nu tage fat i havnen i bede dem dumpe sandet foran lavets stra kning af
stranden.
Sommer:
Takke formanden for en god beretning. God og fornuftig.

Spørgsmål
Dirigent konkluderede at der ikke var spørgsmål.

Bestyrelsesberetningen blev herefter godkendt.

III.

Behandling af forslag
Ingen forslag var indgået. Der er indkommet en række breve – som dog ikke udgør
konkrete forslag som skal behandles på generalforsamlingen. Disse breve er status for
de enkelte medlemmers opfattelse af udviklingen af stranden.

IV.

Forelæggelse af årsregnskab
Revisor Kenneth Andersen gennemgår regnskabet og kunne meddele, at regnskabet er
godkendt med blank påtegning uden forbehold. Der er dog kommet en intern revisor på
Ole Olesen som har gennemset og godkendt regnskabet.
Bestyrelsen får ikke løn men kørselsgodtgørelse. 430.000 indgået bidrag fra medlemmerne.
Udgifter:
Sand:
Billeder:
Hjemmeside
Generalforsamling
Revisor
Kontor
Porto

Resultat
Renteindtægterne:
Resultat på 45.000, som overgår til lavets formue.
Steffen brandt:
Hvordan bliver indestående forrentet?
KA: Bliver forrentet med 1.5%
FT: Vi kan ikke binde indestående for mere end 6 måneder.
Morten la Cour:
Hvad sker der med amtets bidrag, ved amtsnedlæggelserne?
FT: Det ved vi ikke
Generalforsamlingen godkender herefter regnskabet.

V.

Forelæggelse af budget
Der er hensat 350.000 kr. til vedligeholdelse hvilket vil blive overskredet med kr. Ca.
50.000. Der forventes et resultat bliver 45000 kr. , som bliver hensat til vedligeholdelse.
FT. Regningen er incl. 350.000 kr. Og omfatter rådgivning og etablering. Luftfoto vil antageligvis beløbe sig til maksimalt 50.000 kr.
Budgettet blev herefter godkendt

VI.

Valg af medlemmer/suppleanter
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Nina Wahl Asmussen
NWA genopstiller.
NWA blev genvalgt med akklamation.

VII.

Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Nærrevision Frederiksværk samt Ole Olesen, som intern revisor.

VIII.

Eventuelt
Spørgsmål:
Ole Olsen:

Formateret: Punktopstilling

Den offentlige strand i Liseleje. OO opfordrede kommunen til at se på den offentlige
strand i den tekniske afdelingen.
Hvad kan kommunen gøre for den offentlige strand. Dette initiative skal ligeledes så på
øvrige initiativer som kommunen foretage i det lokale miljø.
Aase Rostgaard, Nordvestvej 15
Problemer mellem bølgebryder mellem 1 og 2. Store problemer udfra Orebjergtrappen.
Kan ikke komme ned på stranden. Bølgebryderen bliver eroderet bag fra stenen.
FT: Det er korrekt det er ikke er foretaget konkrete initiativer udfra trappen, efter at
der er etablerede en ny lille bølge
Inge Løngren - Kystvej 44,
Der har ikke været strand de sidste 4 år. Bølgebryderen skal udflyttes ikke udbygges. I
dag er der strand. Bestyrelsen holder øje med denne del af stranden. Herunder om der
kan gøres noget med denne
Kristian Olrik, Kystvej 34
Hvornår giver Kystdirektoratet giver os lov til at igangsætte initiativer. Sidst fik vi dispensation. På østsiden har vi mistet strand – den er ikke reetableret.
FT. Vi har prøvet at forstærke molerne. Man har siden etableringen af de opridsenlige er
blevet meget klogere. Nu ved man meget mere om de enkelte molernes dimensioneringen. Professor Burhardt ser denne dimensioneringen, som projektet største problem.
Inge Løngren; Afstanden fra stranden til bølgebryderen er for lille i forhold til de øvrige
bølgebrydere.
--ooo000ooo—
Dirigenten afslutter mødet og takke for god ro og orden.
Formand takker ligeledes for et godt møde.
24 medlemmer var mødt.

