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Referat af  

Generalforsamling den 17. juni 2012 

 

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 Carsten Frölich) 

VI. Valg af revisor 

VII. Eventuelt 

 

I: Valg af dirigent 

Svend Erik Søegaard bliver af bestyrelsen indstillet som dirigent og blev valgt 

enstemmigt. 

Svend Erik Søegaard takker for valget.  

Svend Erik Søegaard byder velkommen og meddeler, at generalforsamlingen er 

indkaldt i henhold til vedtægterne og derfor lovlig.  

II: Formandens beretning, som supplement til den skriftlige beretning i det 

udsendte årsregnskab: 

Bestyrelsen har sammen med formanden været aktiv i forbindelse med afhjælpning af 

passageproblemerne på de tre kritiske steder på kyststrækningen. 

Jvf. power point præsentationen, der afslutter  denne beretning. 

Der er fremsendt ansøgning og efterfølgende bevilget midler fra EU via LAG Halsnæs 

til fiskerev ved Hellevej. Projekt 1. 
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Orehøjgårds Trappelag er nu optaget i kystlaget og har godkendt at betale årligt 

bidrag , samt betale en andel af udbygningen af Orehøjgårds bølgebryderen. Projekt 

2. 

Tilretning af forholdene ved Hyllingebjergvej lige vest for redningsvejen er projekteret 

til at blive løst med en fiskerevs tilbygning til Æblestiens bølgebryder; Projekt 3. 

En total opmåling af hele kyststrækningen ud til 550 meter fra daglig vandlinie er 

foretaget af DHI. Cowi har gennemført opmåling af stranden fra skræntfod og til 0,8 

meters vanddybde på hele strækningen. 

Disse data indgår i Cowis’ rådgivning , der blev færdig i begyndelsen af 2012. Og  

dette er nu grundlaget for bestyrelsens beslutning om at gennemføre projekterne 

snarest muligt. Der er tilføjet sandfodring  for at stabilisere forholdene på udvalgte 

steder; Projekt 4. 

Dette tilgodeser Halsnæs Kommunes nye vedtagelse fra efteråret om at fremme 

sandfodring, som bestyrelsen har drøftet indgående med kommunens ansvarlige i 

’Teknik og Miljø’ 

Bestyrelsen har mødt Kystdirektoratet på et kystseminar afholdt af Samvirket for 

Nordsjællands Dige- kystsikringslag og formanden har repræsenteret kystlaget på 

efterårets kystkonference i Kolding afholdt af Kystdirektoratet. 

Laget har i årets løb fået sten forærende fra Naturstyrelsen. Det drejer sig om ca. 200 

tons fra det gamle udkigsposts fundament på Skydeterrænet. Derudover aftog vi ca. 

100 tons sten fra VG Entreprenør til en særdeles favorabel pris sidste sommer. 

Stenene kan direkte anvendes i fiskerevsløsningerne og ligger nu i depot ved 

Didriksens Bølgebryder 

Kysten blev luftfotograferet midt på sommeren ( se hjemmesiden 

www.liselejekyst.dk) Her var sandmængden overordentlig tilfredsstillende på det 

meste af strækningen. Desværre blev kysten hårdt angrebet af to 

stormflodshændelser i slutningen af november og begyndelsen af december, hvilket 

medførte en kraftig reduktion af strandplanet, men kun få skader på de private 

skræntfødder. Vores anlæg og de private skræntfodssikringer har beskyttet 

tilfredsstillende, ikke mindst sammenlignet med andre strækninger på Nordkysten 

En del af sandet har lejret sig i sandbanker i vandet, som skyller tilbage på stranden, 

og øger strandhøjden i løbet af sommeren. Revlen 150 meter fra kysten er vokset 

gennem de sidste 12-14 år, hvilket medvirker til beskyttelse af  kysten. 

Hér følger den mere detaljerede orientering om projekterne: 

KYSTLAGETS GENERALFORSAMLING_1.ppt 

 

 

http://www.liselejekyst.dk/
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Spørgsmål til i beregningen:  

Olaf Wahl Asmussen, Kystvej 16: Tak for den fine gennemgang. 

Spørgsmål: brutto opmålingerne. Afstanden i 1999 markant antydning at dræne af 

stranden ud foran Kystvej 16 er nu mindre end nogen siden. Afstanden er mindsket 

fra 1999. På denne strækning er bunden lavet af ler. Ler bevaret i højden. Når der 

ikke er sand falder man ned i ler hullerne. Der er meget dybt meget dybt tæt på 

stranden. Bølgerne bryder meget sent og har derfor rigtig meget energi i bølgerne.  

Vil gerne have etablering et nyt projekt som beskytter denne vigtige del af stranden.  

Anette Wad, Kystvej 52. 

Er de 2 fiskerev afhængige af hinanden, og er der dermed en energi mellem disse?  

FT: Nej.  

Hans Jørgen Hansen: – kommunens repræsentant 

Har i forbindelse med dialogen i Kystsikringslavet talt med kollegaen i Spodsbjerg 

Kystsikrings lav. Vil have en dialog med kommunen om, at der er en formodning om 

at sandfodringen er ensidig, og at kommunen er ensidigt orienteret af 

Kystdirektoratet. 

Frits og Hans Jørgen vil have et møde med formanden for Teknik og Miljø således, at 

Liseleje lav kan få en gennemgang og præsentation af vores projekt og målinger. Det 

sandfodringsprojekt skal gå om. I forhold til EU er Liseleje kyst er en kategori 2 

kommune på grund af placering. I 2014 kommer der en antageligvis en ny pulje, hvor 

vi kan søge med tro på flere EU midler.   

Herbert Nathan, Haldsvej 26.   

I forbindelse med stormfloderne, som har givet indhug i skrænten, ønsker vi at få 

etableret mere sikring. Der er ingen bølgebryder.  

FT: Det er korrekt at der mangler en bølgebryder. Der er meget sand og meget 

følsomt i mod angreb på netop denne strækning. I kystsikrings lavet vil der ikke gives 

lov til at etablere en ny bølgebryder.  

Frit spil når stormen raser. Bevoksning hjælper men dog vil de meget skrå skrænter 

skride, hvis de ikke beskyttes. 

CF: Det er ikke alene havet, som eroderer men også vind eroderer. Bevoksning. Man 

skal belægge de blottede områder med granris.  

Bjarne Bo Jørgensen, Hyllingebjergvej 58. 
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Når man etablere fiskerev nummer 1 – vil det have en effekt i mellem Æblestien og 

Didriksen. Stedet er nødlidende i forvejen.  

FT: Kan ikke udelukke en læside virkning. Det vil sige at sandet nok ikke vil tillægge 

sig.  

FT: I skal være opmærksomme på at jeres strækning har karakter af forbjerg. Og 

spuler sandet væk.   

Bjarne Bo Jørgensen: Rambøll en redegørelse at der hvor fiske rev 1 ville forlænge 

den eksisterende bølgebryder. Og udbygge med en ny bølgebryder.  

FT: Det er simpelthen forskellen mellem Cowi og Rambøll Noget vil tage sandet væk 

mens den anden lover uden at dokumentere.  

Cowi siger at udbygning af fiskerevet skulle give den effekt som ville komme det 

udsatte sted til gode. Og give passage.  

Martin Rasmussen Hyllingbjerg 38. Hvem skal man spørge for at få lov til at køre på 

stranden og hjælpe med at etablere privat strandfodssikring. 

FT: private initiativer skal søge tilladelse til at køre på stranden hos Liseleje kystlav.  

Erik Godtschalk; Hellevej 8 

For 2 dage siden kunne man passere – nu kan man ikke passere. Der bør være 

passage forbi alle punkter på stranden. 

FT: hensigten er at sikre passage på hele stranden er indarbejdet i vedtægterne. 

Bestyrelsen prøver på alle punkter at sikre de svage passager. Nu prøver vi så 

fiskerev og anden udbygning. 

Christian Wad, Kystvej 52. 

Er der på nogen måde målt en vandstigning.  

FT: Man kan ikke måle en egentlig stigning. Dette skyldes nok at kysten at stadigvæk 

rejser sig pt.   

Ekstreme vejrhændelser er den største trussel for kysten.  

III: Gennemgang af regnskab af Kenneth Andersen 

Side 2: Bestyrelsen har godkendt regnskabet.  

Side 3: Revisorerklæring er blank. 

Siden 5: Driften er beskeden i år.  

Indtægterne er inddelt i lodsejerne og kommunen. 

Yderligere indtægter fra nye lag.  
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Udgifterne:   

Rådgivning, kørsel og revision.  

Driften giver et overskud.  

Side 6: Balance  

Pengene er fordelt på 2 banker på grund af risici.  

Likviditeten er pt. 1.5 millioner.  

Regnskabet godkendt.  

 

IV: Gennemgang af budget af Kenneth Andersen  

Forelæggelse af budgettet 2012.  

Projektet er ikke indarbejdet i budgettet.  

Indtægter som tidligere – lille forhøjelse 

Udgifter som tidligere. Resten går til opsparingen.  

Budgettet er godkendt.  

 

 

V: Valg af bestyrelsen. Carsten Frölich er i år på valg.  

Carsten Frölich blev genvalgt med applaus.  

 

VI: Valg af revisor.  

Nærrevision og Kenneth Andersen blev genvalgt med applaus.  

 

VII: Eventuelt og bemærkninger 

Annette Hageman Hyllingebjergvej 52. 

Kan vi få email services op at køre.   

Tak for fremmøde og en god generalforsamling.  

FT: Tak til dirigenten, Svend Erik Søegaard.  
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NWA den 21. juni 2012 


