Referat af
Generalforsamling den 19. juni 2011

Dagsorden:
I.

Valg af dirigent

II.

Bestyrelsesberetning

II B

Forslag til godkendelse af generalforsamlingen

III.

Forelæggelse af årsregnskab

IV.

Forelæggelse af budget

V.

Valg af medlemmer/suppleanter (på valg er Nina Wahl Asmussen)

VI.

Valg af revisor

VII.

Eventuelt

I: Valg af dirigent
Anette Wad blev af bestyrelsen indstillet som dirigent og blev valgt enstemmigt.

II: Formandens beretning, som supplement til den skriftlige beretning i det
udsendte årsregnskab:
Gribskovs forslag om sandfodring faldt:
Gribskovs projektet blev ikke vedtaget og faldt med 66% stemmer i mod. Kun 33% af
de, der var blevet inviteret fremmødte.

Kystdirektoratet
Kystdirektoratet mener, at man skal se på, hvordan man sikrer kysten i Holland, og
lade dette stå som eksempel. Målsætningen og måden hvorpå man skal bevare
stranden og kysten er med sandindpumpning.
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Det er bestyrelsen opfattelse, at der mangler dokumentation for, at de initiativer, som
er påbegyndt i Holland kan gennemføres uden konsekvenser for fiske livet. Det er
endvidere bestyrelsens opfattelse, at Halsnæs kommune ikke kan forestå så
omkostningskrævende initiativer og bestyrelsen tror ikke at borgerne i kommunen vil
være med til at betale.
Vores kystsikring er et bevis på, at bølgebrydere er en meget succesrig og
kostoptimal løsning, modsat sandfodring alene. Dette blev konstateret i 2010, hvor
2.500 m3 sand blev tilført vore problemområder, og hvor sandet forsvandt på få
dage. Derfor projekterer vi, at forbedre de hårde anlæg, så passage af stranden
sikres. Jvf. II B

Fiskerev
Der er bevilget penge fra EU gennem LAG Halsnæs til etablering af et fiskerev vest for
Didriksens bølgebryder. Dette sker med medfinansiering fra lavet og i samarbejde
med DTU Aqua, der skal følge projektets marinebiologiske forhold. Bestyrelsen søger
den nødvendige godkendelse i Kystdirektoratet under forudsætning, at
generalforsamlingen vedtager nedenstående projekter under IIB

Fotos
Alle kan se billederne så på hjemmesiden i en udvalgt samling.
Faciliteten, der ligger hos Cowi, har vi fuld adgang til i bestyrelsen. Man kan placere
billederne oven på hinanden for 2008 og 2010, så man kan se, hvordan udviklingen er
på strækningen . Man kan se, hvor meget af sandet, der forbliver på stranden og
hvordan sandet aflejre sig på kysten. Man kan også se, hvordan skydeterrænet ser
ud, og hvordan erosionen påvirker denne del af kysten.

Samvirket
Som nævnt ved sidste års generalforsamling, er der etableret samarbejde mellem
lavene på nordkysten. Der er nedsat et forretningsudvalg, som sammen med lavene
udveksler erfaringer.
Den 27. august er der årsmøde, hvor repræsentanter for lavene kan deltage i et
kursus afholdt af Kystdirektoratet. Her fortælles om hvordan sagsbehandlingen
foregår og om fremtidens kystbeskyttelse.
Der afholdes et 2 dages kystseminar i Kolding, hvor bestyrelsen påtænker at sende
Frits Thaulow.
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II B Forslag til godkendelse af generalforsamlingen
Forbedringsprojekt bestående af flere komponenter:
•

Etablering af fiskerev

•

Flytning og udvidelse af Orehøjgårds bølgebryder

•

Optage Orehøjgårds trappelav som medlem af kystlavet med én stemme, svarende
til 30 meters kystlængde.

•

Ved Didriksen bølgebryderen flyttes depot-og trappelavsten ud til de eksisterende
bølgebrydere.

Orehøjgård Trappelav bliver medlem af Liselejekyst lav og får en én stemme, samt at
bestyrelsen bemyndiges til at arbejde indenfor den formue, som lavet har. Hertil skal
tillægges Orehøjgaards Trappelavs ekstraorinære bidrag, samt bidraget fra EU. Det vil
sige indenfor en ramme, som hedder kr. 2 millioner.
Tak for beretningen.

Spørgsmål til bestyrelsesberetningen:
Spørgsmål, Jan Scharling:
Spørgsmål: Hvad er tidsplanen? Hvad betyder det at man ikke kan bade i forbindelse
med Fiske revet?
Svar FT:
Fiskerevet placeres i forlængelse af Didriksens bølgebryder, hvor det normalt ikke er
egnet til badning. Hensigten er at dæmpe strømmen således, at sandet kommer til
hvile og dermed til passage; men der vil ikke være strand til badning. Man kan bade
både lige vest og øst herfor. Der bliver ikke badeforbud, men man må tage forbehold
for konsekvenserne omkring badning, som ved øvrige bølgebrydere.
Tidsplanen afhænger af rådgiverne, der skal agere hurtigt, hvis vi skal gennemføre
projektet i efteråret 2011 eller i foråret 2012.
Svar Hans Jørgen Hansen (HJH er kommunens repræsentant i bestyrelsen):
Der er meningen at revet skal give bedre strømforhold i netop dette område. Det er et
forsøg, så der er ingen garantier.

Spørgsmål, Gotschalck, Hellevej 8:
Trappen fra vores grund går ned i vandet. Og der ligger sten i vandet, så man kan
ikke bade eller gå i vandet her, hvad vil bestyrelsen gøre?
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Svar FT: Der er ikke planlagt forbedringer i 2011. Der ligger en række sten foran
Hellevej og Hyllingebjergvej på dette sted. Disse er lagt af privat grundejer som depot
sten. Disse depotsten vil blive fjernet af lavet, hvis der etableres fiskerev mod øst og
projekt 3 med forlængelse af bølgebryderen lige øst herfor gennemføres. Det er et af
de dårligt passable steder på strækningen.

Spørgsmål, Kim Borrit Hellebakkevej:
Bjergets mole skulle lægges på vestsiden af Didriksens mole – er det lagt fast?
Svar FT:
Bestyrelsen får rådgiverne til komme med en endelige plan. Forventningen er at
stenen placeres vest for Hellebakkevej, som forlængelse af Hellebakkevej’s BBny2006
mod øst, så de skærmer for trappelavets nedgang.
Svar fra CO:
Ved Hellebakkevej skabes der mærkelige strømforhold. Disse strøm-forhold er
vanskellige at ændre.

Kommentar fra Morten La Cour Hellevej:
I de sidste 3-4 år før anlægget blev etableret var adskillige huse ved Hellebakkevej
ved at forsvinde. Dette blev stoppet, da man fik etableret bølgebryderne.
Svar FT:
Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er bedre at eksperimentere med sten frem for
Sand. Vi kan altid flytte stenene men taber penge på sand.
Bestyrelsen er blevet ringet op af vor entreprenør vedrørende køb af 170 tons. Sten.
HJH fik naturstyrelsens godkendelse til at placere dem på p-pladsen. Prisen var
fordelagtig idet vi kun betalte for transporten.
Spørgsmål, Herbert Natan:
Tak for indsatsen. Arbejder trappelavet sammen med Hald på denne del af kysten?
Véd bestyrelsen hvad der kommer til at ske på denne del af stranden?
Svar FT:
Vi kender ikke til projektet. Bestyrelsen vil undersøge dette. ( Dette er nu undersøgt,
og der er ingen kendte projekter vest for vores strækning.)
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Spørgsmål, Olaf Asmussen, Kystvej 10:
Det er en god ide at inddrage Cowi. Ved Kystvej 16 er det observeret ler, som stikker
ud under sandlaget. Kan Cowi foretage dybdemålinger, da det er svært at anvende
luftfoto til at måle dybder på sand og aflejringer? Dybdemålinger er den eneste måde,
hvorpå man kan opmåle erosionen.
Svar FT:
Bestyrelsen ønsker at foretage dybdemålinger, hvor man tager udgangspunkt i de
opmålinger, som Cowi tog i forbindelse med etableringen af projektet i sin tid. Det vil
indgå som en del af det arbejde, som bestyrelsen har forespurgt rådgiverne om.

Ovenstående punkt II og II B blev godkendt.

III: Gennemgang af regnskab af Kenneth Andersen.
Indtægterne er uændret 430.853 kr.
Udgifterne er 171.425 kr.
Årets overskud inkl. renter er 267.280 kr, der hensættes til de kommende projekter.
HJH: Jeg har gennemgået regnskabet, og der er ingen forbehold og indstiller til en
godkendelse.
Godkendt.

IV: Gennemgang af budget af Kenneth Andersen
Budgettet skal opdateres. Budgettet har ikke de nye projekter indregnet, hvorfor nyt
budget vil fremlægges på hjemmesiden, når alle poster kendes fra de kommende
forhandlinger. Det forudsættes at den ovenstående ramme for projekterne på 2 mill.
Kr. overholdes for 2011 og 2012.
På dette grundlag blev budgettet godkendt.

V: Valg af bestyrelsen. Nina Wahl Asmussen er i år på valg.
Nina Wahl Asmussen blev genvalgt.

5

VI: Valg af revisor.
Nærrevision og Kenneth Andersen blev genvalgt.

VII: Eventuelt og bemærkninger
HJH, Kommunens repræsentant:
Vil gerne takke FT for det meget store arbejde, som han udfører.
OWA: Generalforsamlingen godkender selvfølgelig at Kystlavet sender FT til
seminaret, som afholdes af Kystdirektoratet i Kolding.

Tak for fremmøde og en god generalforsamling.
FT: Tak til dirigenten, Anette Wad.

NWA den 23. juli 2011
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