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Formanden, Frits Thaulow byder på vegne af bestyrelsen velkommen til Hyllingbjerg
Kystsikrings Laugets årlige generalforsamling.

Herefter gennemgås agenda og mødet startes:

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
Generelt
Frits Thaulow fremlægger på vegne af bestyrelsen den årlige beretning.
Bestyrelsen holder sig orienteret igennem både telefon og emails. Således at der er en
løbende dialog.

Da amtet ophørte ved årsskiftet er Frederiksværk kommune det offentliges repræsen-
tant fremover. I den forbindelse bydes velkommen til kommunens nye repræsentant,
Bjarne Langkilde.

Derudover har der været holdt møder med en række grundejere i Hald, der ønskede at
etablere et lav svarende til vort. Via Samvirket for Nordsjællands Dige og Kystlaug har
vi holdt os orienteret om tiltagene vedrørende den nye kystbeskyttelses lov.

I december kunne bestyrelsen på nærmeste hold se stormfloden og vandmængderne
på standen specielt på den østlige del stranden, hvor stormfloden havde ødelæggende
konsekvenser på denne del af kysten.

Den nye bølgebryder
Udfor trappelavet ved Hellevej, mellem bølgebryder 2 og 3 holder bestyrelsen øje med
den nye bølgebryder. Vanddybden er dog anderledes her end på den øvrige del af
strækningen, så det ser ud som om, at bølgebryderen skal have tid til at ”etablere sig”.
Dog ses der nogen bedring på strækningen.

Finansieringen af dette projekt er foretaget efter aftale med Vejlby Grusleje til en rente
svarende til deres kassekredit, da vor bank ikke ønskede at give kreditvilkår med min-
dre amtet og kommunen ville kautionere herfor. Lauget har i den forbindelse skiftet
bank til Lokalbanken idet, der her kunne hentes delvis finansiering uden sikkerhedssti l-
lelse.

Projektet finansieres som sagt over laugets opsparing, indtægterne fra grundejerne
samt delvis bankfinansiering. Projektet er betalt med udgangen af 2008.

Der har i år ikke været foretages sandafskrabning.



Nærrevision
Generalforsamlingen genvalgte Nærrevision, Frederiksværk som forretningsfører med
fuldmagt til udbetaling af almindelige driftsmæssige beløb.

Desuden valgtes en autoriseret revisor hos Nærrevision som laugets revisorer sammen
med en af bestyrelsen udpeget intern revisor.

Havneprojektet
Endvidere kan det fortælles, at havneprojektet kører videre og at kommunen og myn-
dighederne foreløbigt har godkendt planerne. Dog har myndighederne stillet krav om,
at der foretages omfattende undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser af et så-
dan projekt. Pt. indsamles der midler til at finansiere disse undersøgelser.

Der har været nogen diskussion i medierne omkring heste-hullerne de 2 bølgebrydere,
som kommunen har etableret, øst for Liseleje molen. Det er et velkendt fænomen, at
man IKKE må bade omkring bølgebrydere generelt. Det gælder alle bølgebrydere også
disse.

Bestyrelsen
Bestyrelsen fremviser herefter nye billeder af kysten. Medlemmerne kan i øvrigt se bi l-
leder af strandens udvikling på laugets hjemmeside, www.liselejekyst.dk.

Formanden kan via hjemmesiden kontaktes pr email.

Bestyrelsens kontaktadresser er ligeledes til rådighed på hjemmesiden. Bestyrelsen, der
er ulønnet, har alene fået dækket kørsel, porto og udgifter i forbindelse med de afhold-
te møder og besigtigelser.

Dirigent konkluderede, at der ikke var spørgsmål til beregningen og gik videre til bud-
gettet og henviste til at holde diskussioner om eventuelle nye forslag til dagsorden
punkt: forslag og eventuelt.

Bestyrelsesberetningen blev herefter godkendt.

III. Behandling af forslag
Der var kommet et forslag fra Hr. Hummeluhr, Kystvej 18, om, at etablere en bølge-
bryder på den østlige del af stranden nemlig mellem Liseleje bølgebryderen og 1. bøl-
gebryder. Generelforsamlingen bliver enig om, at behandle dette efter fremlæggelse af
regnskabet.

IV. Forelæggelse af årsregnskab
Revisor Kenneth Andersen gennemgår regnskabet og meddeler, at regnskabet er god-
kendt med blank påtegning uden forbehold. Herefter gennemgår KA bankskiftet samt
forklarer optagelsen af finansiering af ny bølgebryder i regnskabet.

Generalforsamlingen godkender herefter regnskabet.



V. Forelæggelse af budget

Udgifter:

Vedligehold 0 kr
Ekspertbistand 50K kr
Billeder 9K kr
Kommunikatio og WEB 6K kr
Generalforsamling og div kørsel 10K kr
Revision og forretningsførsel 21K kr
Assistance ved bankskifte 5K kr
Kontor 2K kr
Porto 2K kr
Gebyrer bank 6K kr
Nedbringelse af gæld 320K kr

Budgettet blev herefter 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 indstiller til genvalg af Nærrevision Frederiksværk.

VIII. Behandling af indkomne forslag
Hr. Hummeluhr, Kystvej 18, har foreslået at der ud for den østlige del af stækningen,
nemlig mellem bølgebryder 1 og Liseleje molen, anlægges en ny bølgebryder.

Bestyrelsen er bekymret for at anlægge en bølgebryder her, idet at man er bange for,
at læsiden erosionen vil skabe større skader end det vil gavne.

Hr. Hummeluhr gør gældende, at hele strækningen mellem bølgebryder 1 og Liseleje
molen væsentlig er forværret efter anlæggelsen af anlægget. Denne påstand støttes af
hr. Olrik samt af Olaf Wahl Asmussen. Olaf Wahl Asmussen gør gældende, at situatio-
nen er besværliggjort af, at Hummeluhr ikke har etableret en skræntfodssikring og at
hele området derved, er udsat. Hr. Olrik kan i den forbindelse meddele, at han og na-
boerne er påbegyndt arbejdet omkring etablering af en ny skræntfodssikring. Hr.
Hummeluhr gør gældende, at han ikke mener, at en skræntfodssikring er af afgørende
betydning. Formanden gør i den forbindelse gældende, at en skræntfodssikring er me-
get afgørende for beskyttelse af de enkelte grunde.



Hr. Hummeluhr gør gældende, at bestyrelsen ikke har videnskabeligt belæg for deres
antagelse. En betragtning som Formanden ikke er enig i. Hummeluhr foreslår herefter
at der indhentes ekspert viden til at det kan belyse, hvilken effekt en ny bølgebryder
skønnes at have. Efter nogen diskussion bliver man enige om, at tage fat i professor
Burchardt med anmodning om hans bedømmelse. Formanden gør i denne diskussion
gældende, at det ikke er relevant, at have en bølgebryder uden at have etableret en
skræntfodssikring. Hr. Hummeluhr gør igen gældende, at han ikke mener, at en
skræntfodssikring er relevant, når blot der er etableret en ny bølgebryder. Olaf Wahl
Asmussen ønsker i den forbindelse at høre, hvorvidt Hr. Hummeluhr vil etablere en
skræntfodssikring såfremt det anbefales af eksperten. Hertil svarer Hr. Hummeluhr, at
de i så fald er villige til at vurdere etablering af en sådan. Formanden gør gældende, at
der i lovgivningen er mulighed for at lade myndighederne pålægge en grundejer at
etablere en skræntfodssikring såfremt dennes naboer kan lide skade på grund af mang-
lende beskyttelse.

Det vedtages herefter, at bestyrelsen udarbejder et antal spørgsmål med henblik på at
lade Professor Burchardt besvare disse. Spørgsmålene skal belyse, hvilke virkninger en
ny bølgebryder vil få for strandstrækningen og øvrige udsatte strækninger. Derudover
ønskes det belyst, hvilken beskyttelseseffekt en bølgebryder har for den enkelte lods-
ejer når der er etableret skræntfodssikring og når der ikke er etableret skræntfods-
sikring. Spørgsmålene sendes til høring hos de lodsejere, som ønsker det. (Vedlagt
dette referat)

Formanden anmoder herefter generalforsamlingen om kr. 50.000 til at indhente eks-
pertvurderingen. Det vedtages herefter af generalforsamlingen, at bevillige bestyrelsen
kr. 50.000.- til indhentelse af en ekspertrapport.

IX. Eventuelt
Olaf Wahl Asmussen, Kystvej 16, foreslår at bidraget øges. Generalforsamlingen disku-
terer dette frem og tilbage. Hummeluhr, Kystvej 18, foreslår at spørgsmålet gøres af-
hængigt af, hvorvidt kommunen ligeledes vil øges deres bidrag. Bjarne Langkilde med-
deler at en sådan anmodning skal indgives skriftligt.

Forslaget kommer til afstemning og det vedtages, at såfremt kommunen øger deres bi-
drag vil også laugets medlemmer øge bidraget svarende til seneste indexregulering.

Bestyrelsen sender en anmodning til kommunen.

--ooo000ooo—

Dirigenten afslutter mødet og takke for god ro og orden.

Formand takker ligeledes for et godt møde.

12 lodsejere ud af 90 var mødt udover bestyrelsen.


