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Formanden, Frits Thaulow byder på vegne af bestyrelsen velkommen til Hyllingbjerg
Kystsikrings Laugets årlige generalforsamling. Ligeledes bydes der velkommen til Børge
Rasmussen og Dan Nielsen som repræsentanter for projektet omkring Liseleje havnen.

Starter efter agenda.

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.

FT kunne ligeledes meddele at Amtets repræsentant Phillip Hamburger har trukket sig
fra Kystsikringslauget på grund af inhabilitet. I steden for at amtet valgt repræsentant
Palle Westergaard.

FT kunne endvidere meddele at ved kommuneomlægning og dermed i forbindelse med
amternes nedlægges overgår amtets forpligtelser i forbindelse med kystsikringsprojek-
tet til staten.

Bestyrelsen holder sig ligeledes løbende orienteret om kystens udvikling.

Havemann-sagen
Havemann sagen er nu afsluttet og høringsfristerne er udløbet. Konsekvensen er afgø-
relsen af Havemann sagen er, at medlemmerne kan forvente mindre reguleringer i for-
bindelse med opgørelse af de enkelte lodsejeres fordelingstal. Således bliver fordelings-
tallet reguleret således, at både ejendommens vurdering samt meter af kystbredden
indregnes. Det kan højest betyde nogle få tusinde kroner enten til betaling eller tilbage-
betaling.

Kystsikring vest for eksisterende kystsikringsprojekt
Lodsejerne vest fra Liseleje Kystsikring har prøvet at etablere et lignede kystsikrings-
projekt men både kommune og amt har meddelt, at de ikke vil deltage. Projektet for-
ventes derfor ikke at blive en realitet. Uanset om der etableres et projekt eller ej for-
ventes dette ikke at få indflydelse på Liselejes kystsikringsprojekt.

Status af kysten
Efter indgående diskussion i bestyrelsen har bestyrelsen nu truffet den beslutning, at
problemet mellem bølgebryder 2 og 3 skulle søges løst. Sidste år investerede Lauget i
sten som Lauget har haft i depot. Disse sten er sammen med indkøb af nye sten blevet
anvendt til at bygge en ny bølgebryder, med hensigt at løse problemet mellem bølge-



bryder 2 0g 3. Det har været en stor investering men på den anden side har denne
strækning på kysten været den svagest siden projektets etablering.

Nu afventer bestyrelsen at se hvordan stranden udvikler sig efter denne bølgebryders
etablering.

Derudover er den en privatfinansieret bølgebryder, der er udbygget med 15 m3.

Bestyrelsen vil i forbindelse med denne status igen gøre opmærksom på at strandsik-
ring ikke er omfattet af kystsikringsprojektet. Ligeledes kan bestyrelsen ikke stille ga-
rantier for hvor mange m2 strand hver lodsejer har eller får som konsekvens af Kystsik-
ringsprojektet.

Der har været en fornuftig transport af sand fra vest med øst. 4000 m2 sand er taget
ved bølgebryder 1+2+3 til transport. Ved disse bølgebrydere er sandet allerede nu ved
at reetablere sig.

Med denne sandafskrabning kan bestyrelsen konkludere at ”projektet” nu er selvfor-
syndende i sand.

Som Laugsts medlemmer sikkert har bemærket har kommunen etableret 2 bølgebryde-
re øst for Liseleje Molen. Kommunen har i forbindelse med dette projekt haft løbende
dialog med bestyrelsen. Dog har dette projekt ikke en forventet indflydelse på Liselejes
øvrige kystsikring.

Billeder af kysten
Bestyrelsen fremviste herefter nye billeder af kysten. Medlemmerne kan i øvrigt se bil-
leder af strandens udvikling på laugets hjemmeside, www.liselejekyst.dk.

Spørgsmål til Bestyrelsen
Kim Borrit:
Hvis der skal rettes til i projektet hvor skal stenen komme fra?

FT: Der behøves ikke yderligere tilretning.

Christian Olrik:
Vil der være nye sandafskrabning i fremtiden?

FT: Ja, men vi ved ikke hvornår.

Dirigent konkluderede at der ikke var flere spørgsmål.

Bestyrelsesberetningen blev herefter godkendt.

Præsentation af Liseleje havne projekt
Under mødet fik Børge Rasmussen og Dan Nielsen mulighed for at præsentere havne-
projektet. Projektet er etableret af gruppe på 9 mand med lokaleinteresser.

Pt. Arbejder gruppen med diverse myndighedsgodkendelser.



III. Behandling af forslag
Ingen forslag var indgået.

IV. Forelæggelse af årsregnskab
Revisor Kenneth Andersen gennemgår regnskabet og kunne meddele, at regnskabet er
godkendt med blank påtegning uden forbehold.

Generalforsamlingen godkender herefter regnskabet.

V. Forelæggelse af budget
Som konsekvens af den nye bølgebryder skal Lauget optage et lån. Lauget har dog fået
en afdragsordning med Vejby entreprise således at der tilbagebetales over en periode.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at få disse detaljer på plads.

Udgifter:

Sand:
Etablering af ny bølgebryder
Billeder
Hjemmeside
Generalforsamling
Revisor
Kontor
Porto

Budgettet blev herefter godkendt

VI. Valg af medlemmer/suppleanter
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Frits Thaulow
FT genopstiller.

FT blev genvalgt med akklamation.

VII. Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Nærrevision Frederiksværk samt Ole Olesen, som in-
tern revisor.

VIII. Eventuelt
Spørgsmål:

Ingen
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Dirigenten afslutter mødet og takke for god ro og orden.



Formand takker ligeledes for et godt møde.


