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Formanden bød velkommen til Hyllingbjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslaugs generalforsamling

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 har i det forløbne driftsår holdt bestyrelsesmøder, besigtigelser samt diverse
telefonmøder. Derudover har der været holdt møder med entreprenøren

Hovedaktiviteten har været at følge kystforholdendes udvikling, herunder virkningerne af de
tidligere udvidelser af anlæggende og strandfodring ved sandafskrabning.

Desuden er der blevet etableret en stenbanket vest for trappelauget Bjergets bølgebryder i et forsøg
på at sikre passagen på det pågældende sted. Kystgrundejerne på strækningen har samtidigt
gennemført en forstærkning af skræntfodsbeskyttelsen for egen regning.
Der er foretaget strøm og dybdemålinger ud for Hellebakkevej, der har vist særlige forhold med en
udadgående understrøm ud for den etablerede stenbanket. .Bestyrelsen holder øje med problemet
med henblik på at finde en løsning. Der er i foråret 2005 lagt sten i depot på det pågældende sted,
for at bryde strømmen. Samtidigt er der gennemført sandafskrabning ved BB2.
I forbindelse med Frederiksværks etablering af bølgebrydere øst for vort anlæg, fik vi indpumpet
6.200 m3 sand på den østligste strækning, for at øge strandprofilen.



Der blev i foråret holdt foredrag om ’Verdenshavene fremover’ ved Jess Fenger. Konklusionen var
at vandstanden forudses at stige 35 cm i gennemsnit i løbet af de næste 100 år, men at det offentlige
næppe ville bekymre sig om fritidshus-områder.

Bestyrelsen er bekendt med at Havemann-sagen stadig verserer mellem Frederiksborg Amt og
Ministeriet og forventer at sagen trækker yderligere ud de kommende år.

Kystlaugets hjemmeside ajourføres løbende med billeder og oplysninger om kysten. Nye luftfotos
fra sommeren 2004 og 2005 kan sammenlignes med tidligere fotos på:
www.liselejekyst.dk
Ligeledes kan Email-kontakt til formanden etableres.

Bestyrelsens kontaktadresser er til rådighed på hjemmesiden. Bestyrelsen, der er ulønnet, har alene
fået dækket kørsel, porto og udgifter i forbindelse med de afholdte møder og besigtigelser
Spørgsmål:
Der var spørgsmål til forholdene ud for Hellebjergvej. Formanden svarede, at bestyrelsen vurderer
fortsat, hvordan forholdene kan forbedres, uden der opstår andre skadevirkninger.F.eks vurderes det
om BB2 kan reduceres.

Dirigent konkluderede at der ikke var spørgsmål.

Bestyrelsesberetningen blev herefter godkendt.

III. Behandling af forslag

Ingen forslag var indgået.

IV. Forelæggelse af årsregnskab
Intern revisor Ole Olsen gennemgik regnskabet og kunne meddele, at regnskabet er godkendt med
blank påtegning.

Bestyrelsen får ikke løn men kørselsgodtgørelse.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

V. Forelæggelse af budget
Der er hensat 350.000 kr. til vedligeholdelse. Samtidigt investeres der for 200.000 kr i sten i depot,
som nævnt under beretningen. Der forventes et resultat på 47.000 kr.
Budgettet blev godkendt

VI. Valg af medlemmer/suppleanter
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Carsten Frölich
CF genopstiller.

CF blev genvalgt med akklamation.



VII. Valg af revisor
Bestyrelsen godkendte genvalg af Nærrevision Frederiksværk samt Ole Olesen, som intern revisor.

VIII. Eventuelt
Spørgsmål:

Bjergets Trappelaug, Morten La Cour:
Hvad sker der fremover , når amtet nedlægges?
Philip Heimburger: Det vides ikke for nærværende.
Brandt Hyllingebjergvej 19: Hvad sker der iflg. Den nye bevaringsplan med adgang til stranden.
Ole Olsen: Det udestår til planen drøftes yderligere.
Kim Borrit: Kan man forvente, at Lauget er ’solidarisk’ i forbindelse med forbedring af forholdene
ved Hellebakkevejs kyst?
Formanden henviste til beretningen, som viser at der er fokus på problemet og at det søges løst i
fællesskab.

Dirigenten afslutter mødet og takke for god ro og orden.

Den ny valgte formand takker ligeledes for et godt møde.


