Liseleje 15. juni 2014

Referat af generalforsamling
Kystbeskyttelseslavet
Hyllingebjerg – Liseleje

I.

Valg af dirigent
Erik Søgaard var af bestyrelsen indstillet som dirigent og blev af
generalforsamlingen valgt.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelser med vedtægternes bestemmelser.

II.

Bestyrelsesberetning
FT bød velkommen
Stormen Bodil har været en stor udfordring for kystlagets anlæg, hvor
Liselejemolen blev hårdest ramt. Den er nu restaureret med eksisterende
sten til en kote højde på 1,75 m og en længde på 85 m.
Stormen ramte vores kyst med orkanstyrke startende fra sydvest og endte
med stormflod fra nord. Da angrebet var på sit højeste, var vandstanden
næsten 2 m og bølgerne på toppen heraf var 2 m,. Dvs. at vores strækning
blev udsat for påvirkning 4 m over dagligt vande.
Det er skræntfodssikringen ikke dimensioneret til, da Frederiksborg Amt
krævede sikringen gennemført i 1998/99.
Vore bølgebrydere og de bagvedliggende sandtanger (tomboloer) har i
samspil med 1. Revles højde afværget, at skaderne blev større på kysten.
De samlede skader , som Samvirket af Nordkystens Dige-og Kystsikringslag
har registreret, løber op i 40-50 mill. kr fra Helsingør til Hundested.
Derudover er der sket store grundtab på de ubeskyttede strækninger, f.eks.
ved Hald Strand lige vest for os, hvor de ubeskyttede grunde har mistet 10 15 m af deres skrænter og grunde.
Det må anbefales, at hver enkelt kystgrundejer søger at restaurere
skræntfodssikringen til et højere beskyttelsesniveau og udbedring af skader
til at modstå ekstreme hændelser, som Bodil.
Svagheder i beskyttelsen kan blive til stor skade for både kystgrundejeren
og naboerne, der kan miste store ejendomsværdier.

Kystlaget har sikret sig med depotsten ved stejlepladsen i øst, og samtidig
ansøgt om en kommunal lånegaranti til reduktion af renterne ved
Liselejemolens restaurering og de kommende steninvesteringer.
Vraggods på kystlagets strækning er forsøgt indsamlet på P pladsen i
samarbejde med Naturstyrelsen, Halsnæs Kommune og Liseleje
Borgerforening. Det har dog ikke været muligt at fjerne det i fuldt omfang
vest for Hellevej/ Hellebakkevej på grund af passagen, der er vanskellig på
dette sted. Der arbejdes fortsat på at finde en løsning.
Stormflodsrådets erstatningsregler, der er blevet ændret i 2010, har sat
stort set alle relevante skader på minuslisten, så der er ikke længere
dækning af trapper, terrasser, haveanlæg, skræntfodsbeskyttelser mm. Der
verserer nu en del klagesager, men det kræver nok ny politisk handling at få
ændret reglerne.
Sidste år vedtog generalforsamlingen en bidragsforhøjelse på 15% plus
indeksregulering pr år. Dette blev godkendt af Halsnæs Kommune, som vil
bidrage med den samme stigning, men Kystdirektoratet afslog at hæve
deres andel på 143.750 kr. Der er klaget over det til direktøren, og det
vurderes om det af principielle grunde skal rejses overfor miljøministeren.
Det er efter lang tid lykkedes at få udbetalt EU tilskuddet fra FiskeriErhverv
på 438.000 kr. der klages over de manglende 12.000 kr, som skyldes
afvisning af to bilag.
Samtidig har LAG Halsnæs bevilget 162.000 kr til Fiskerev II, hvilket ikke er
tilstrækkeligt til at gå i gang. Men vi undersøger muligheden for fondsmidler.
Der er en udvidet lokalpolitisk aktivitet i mellem de tre Nordkystkommuner,
der omfatter besigtigelse af vort område, samt møde med de tre
udvalgsformænd. Her vurderes bl. a sandfodring kontra hård
kystbeskyttelse, hvor vor holdning er, at uden hårde anlæg og hård
skræntfodssikring kan man ikke imødegå ekstremhændelser, som under
Bodil.
Samtidig anses det ikke for økonomisk forsvarligt at sandfodre med de store
mængder, som Kystdirektoratet anbefaler, som ’helhedsløsning’.
III.

Forelæggelse af årsregnskab
Forretningsfører KA præsenterede herefter regnskabet.
Som KA kunne berettet er bidraget uændret for året 2013 og at indtægterne
fremkommer fra 3 instanser; Grundejerne, kommunen og staten hver med
kr. 143.000.- og at Trappelaget Orehøjgaard betaler kr. 1.560.- De samlede
indtægter er kr. 542.413.-

I 2013 etablerede man et fiskerev delvis finansieret af EU samt ombygninger
og reetablering af bølgebrydere hertil et blev der foretaget en
sandindpumpning, hvilket beløber sig til kr. 3.177.791.-. Disse ændringer fik
medfinansiering på kr. 250.000.Dertil har der været de driftmæssige omkostninger i forbindelse med
generalforsamlingerne, website, revision og andre små omkostninger
således at lavet har haft omkostninger for kr. 3.015.677,Rente og låneomkostningerne og i den forbindelse beløber sig til kr. 51.160.Gælden fordeler sig på 2 kreditorer; Nordea og VG entreprenør.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
IV.

Forretningsfører KA præsenterede herefter budgettet.
Budgettet for 2014 ser således ud. Bidragene er uændrede. Der er afsat
midler til rente udgifterne. Således indbringer bidragene kr. 433.000.Der har i 2014 været udgifter til reetableringen af Liseleje bølgebryder i
forbindelse med stormen Bodil. Dette har kostet kr. 285.000.- Dertil er der
de sædvanlige driftsomkostninger til generalforsamlingen, revisor, web,
kontorartikler, forretningsfører og omkostningerne anslås til at beløbe sig til
kr. 383.000.Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
FT: Der er ikke i den nærmere fremtid penge til de store investeringer.
Yderligere investeringer skal således finansieres af eventuelle fondsmidler.

V.

Valg af medlemmer/suppleanter: på valg Nina Wahl Asmussen og som
suppleant Christian Olrik.
NWA genopstiller og blev af generalforsamlingen genvalgt.
Valg af suppleant. Christian Olrik blev af generalforsamlingen genvalgt som
suppleant.

VI.

Valg af revisor
Det blev af bestyrelsen indstillet til at der blev valgt revisor og at
Nærrevision fortsætter arbejdet som forretningsfører.
Revisor Charlotte Vedel Bjerre blev af generalforsamlingen valgt til revisor.

VII.

Eventuelt
Claus Johnsen, Kystvej 32. I efteråret fortsætter reetableringsarbejdet i
forbindelse med stormen Bodil. Såfremt nogle ønsker at deltage kan man
sende en meddelelse til Claus. Jo flere som deltagere samlet, jo billigere kan
det gøres.
Olaf Wahl Asmussen, Kystvej 16, Halsnæs Kommune har fået lov til at gå
videre med havneprojektet. Hvordan vil bestyrelsen indgå i dette
samarbejde?
FT: De er nu i gang med fase 2. Det har stadigvæk lange udsigter så
bestyrelsen afventer, men så snart der er noget konkret vil bestyrelsen
indgå i et eventuelt samarbejde. Udgangspunktet er dog at bestyrelsen ikke
accepterer nogen form for gener på anlæggene og vor kyststrækning.
Svend Pedersen, Hyllingbjerg 70: Der skal reetableres ud fra nummer 66 og
han anbefaler brugen af entreprenør VG.
Takker i øvrigt bestyrelsen for deres arbejde.

Bestyrelsen og dirigenten takker for et godt møde.

