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Referat af generalforsamlingen den 13. juni 2010 kl. 11.  
 
 
I Valg af dirigent 
II Bestyrelsesberetning 
III Behandling af forslag; Gennemgang af indkommende forslag: Gennemgang af 
reviderede vedtægter 
IV Forelæggelse af årsregnskab 
V Forelæggelse af budget 
VI Valg af medlemmer/suppleanter, Frits Thaulow på valg 
VII Valg af revisor 
VIII Eventuelt 
 
Formanden, Frits Thaulow byder på vegne af bestyrelsen velkommen til Hyllingebjerg- 
Liseleje Kystbeskyttelseslag årlige generalforsamling 2010. 
 
Følgende agenda starter generalforsamlingen.  
 
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. 
 
Dirigenten: Næste punkt; Gennemgang af bestyrelsens beretning.  
 
II Bestyrelsesberetning 
Frits Thaulow byder velkommen til de 14 fremmødte. Og velkommen til kommunens nye 
repræsentant Hans Jørgen Hansen.  
 
Bestyrelsen er aktiv i sit arbejde i det de mødtes flere gange og jævnligt holder sig i kontakt 
via emails og telefon.  
 
Bestyrelsen har deltaget i Samvirket for nordkysten, som er et samvirke for hele strækningen. 
Der er i forretningsudvalget 4 medlemmer, med FT som det ene medlem. Forretningsudvalget 
har været aktivet med årsmøde i Ålsgårde, møde med direktøren for Kystdirektoratet i august 
sidste år, samt udvalgsmøder. Forretningsudvalget har søgt om at få et møde med 
kystdirektoratet i Lemvig så snart som muligt. 
 
Sidste år fik bestyrelsen bemyndigelse til, af denne generalforsamling, at øge det årlige bidrag 
med 50% ( 5% om året i de ti år der ikke har været reguleret)  og fremlagde  planer om at 
udbedre sikringen på udvalgte steder på stranden for ca. 1.3. millioner i et samarbejde med 
trappelagene.  
 
I efteråret blev der afholdt møde med Orehøjgårds trappelag i forbindelse med etableringen og 
medvirken til udbedringen af strækningen. I dette samarbejde blev der drøftet et eventuelt 
medlemskab i kystlaget. 
 
Kommunens embedsmænd indstillede til et blankt afslag på vores ansøgning, og brugte 
hermed deres vetoret mod at øge bidraget og kommunalbestyrelsen tiltrådte dette afslag.  
 
Det drejede sig om kr. 50.000.- årligt, som kommunens bidrag ville øges. Argumentet for 
afslaget er at Kommunalbestyrelsen ikke vil godkende budgetter, som bekoster privat strand. 
FT fik derefter et møde med Rasmus Wiuff, som måtte erkende, at han ikke var bekendt med 
at kommunen reelt havde anvendt deres vetoret. Rasmus Wiuff var derudover ubekendt med 
at kommunen hermed tog stilling mod hårde anlæg til fordel for bløde anlæg.  
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Halsnæs Kommune siger, at de ikke vil gå ind i yderligere løsninger og øget bidrag før de ser 
hvordan erfaringerne for anlægget og investeringerne er gennemført i Gribskov kommune, der 
er i gang med projektering af sandindpumpning for 42 millioner kr.(blød løsning) 
 
Alle rapporter beskriver, at Nordkysten er under angreb og at stranden og skrænterne vil blive 
taget af vandet, hvis man ikke sikrer de hårde anlæg. Sandindpumpning vil ikke beskytte 
kysten – hvorimod, en kombination af en hård og en blød indsats vil kunne beskytte kysten. 
Det er præcis hvad man gør i Hyllingebjerg-Liseleje laget.  
 
Sand lagrer sig kun der, hvor det er naturligt beskyttet, det er derfor meget vigtig, at man ser 
på en kombination af hårde og bløde indsatser.  
 
Rasmus Wiuff kunne godt erkende at den værdi af stranden, som Liseleje har, er af betydning 
for Halsnæs Kommune. Den anslåede værdi af ejendommene, der nyder godt af stranden er 
over 1 milliard kroner. Skatter og afgifter udgår mere end 100.000 millioner kroner årligt. 
Måske har kommunen glemt de oprindelige overvejelser om, hvorfor et anlæg skulle etableres? 
 
Man venter på Gribskov projektet, hvor Gribskov kommune forventer, at få projektet 
finansieret i gennem en ekstra afgift. Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at man kan skaffe 
sådanne midler.  
 
Måske kan flere hér på generalforsamlingen huske projektet ved Nødebohuse. Rapporten siger, 
at sandet placerer sig, hvor det kan finde læ, men samtidigt fastslås at sandet forsvandt kort 
efter sandindpumpningen, hvor der kom flere storme. Kun ral og sten forblev på stranden.  
 
Gribskov er af den opfattelse at de hårde anlæg skal fjernes så anlæggende ikke skæmmer 
udsigten.  
 
Under mødet med Rasmus Wiuff kunne bestyrelsen meddele Halsnæs Kommune, at det vil 
være svært at vedligeholde Liseleje Molen med de bidrag, som i dag gives til projektet. 
Rasmus Wiuff foreslog at bestyrelsen kunne indgive en ny ansøgning.  
 
Via Hans Jørgen Hansen er bestyrelsen gået i gang med at søge EU midler som bidrag til 
kystsikring – i en bredere forstand. EU har puljer som man kan søge med 50% finansiering og 
igennem Halsnæs aktivitetsgruppe (LAC). Der arbejdes med en overskrift, som hedder 
”Fiskemiljø, lystfiskeri og kystbeskyttelse i Liseleje”.  Vi søger midler til at reetablere et 
Fiskerev ud for Hellebakkevej. Projektet er anslået at koste mellem 300.000 og 500.000 kr.  
 
FT har lavet en forhånds forespørgsel til kystdirektoratet, hvorvidt de kan godkende 
etableringer af et fiskerev. KD meddelte at de forventer at kunne godkende dette efter 
gældende regler.  
 
Bestyrelsen blev enig om på sidste møde, at der skulle etableres en sandafskrabning for at 
forberede bedre passage i sommeren 2010. Ved gennemgangen af stranden blev man enige 
om, at lave sandafskrabning 4 steder, hvorefter sandet tilføres på de 3 vanskelige steder – 
400 m3 ved Hyllingebjergvejs-knasten – 1000 m3 ved Helle-Hellebakkevej, 400m3 ved 
Orehøjgårds trappelag.  
 
Halsnæs gav accept indenfor 48 timer. Direktoratet krævede dog at projektet skulle i høring. 
1) Man blev enige om høring på 14 dage – overfor Halsnæs og Roskilde. Andre vil ikke være 
høringsberettigede.  
2) At direktoratet sender det i høring så laget får en permanent tilladelse. Således at der i 
fremtiden ikke skal søges. 
[ Dette er nu godkendt pr. 17/6 og iværksat 20/6] 
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På www.liselejekyst.dk kan man se fotos og referater. I 2008 købte bestyrelsen billeder fra 
Cowi så de sidste billeder er fra maj 2008. Cowi laver foto hver andet år. Bestyrelsen har købt 
billederne for 2010. 
 
I fremtiden vil man kunne gå ind på Cowis server og se billederne direkte fra efteråret 2010. 
Her vil man kunne se tidligere luftfotos – så man kan følge kystens udvikling – helt tilbage fra 
begyndelsen af projektet.  
 
Bestyrelsen har rykket det offentlige for deres bidrag.  
 
Amtets bidrag fortsætter via Kystdirektoratet, men bestyrelsen skal søge hvert år for midlerne.  
 
Under næste punkt gennemgår bestyrelsen de reviderede vedtægter. De nye vedtægts-
ændringer kræver blot 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingens for at blive 
vedtaget.  
 
Spørgsmål til beretningen? 
Kystvej 16; Den samlede redegørelse – bæredygtigheden af tiltagene. Man burde vurdere 
klimaforandringerne – idet rapporterne er mellem 5 og 10 år gamle, således at man 
indarbejder den nyeste viden i den samlede redegørelse. Denne kan findes hos Geos og i 
Universitets beregninger.  
 
FT: Ideen er god og vil blive undersøgt. 
 
Aggehost: Sandflytning: Er det ikke meget at give 100.000 kroner for sandafskrabning. 
FT.: Enig dog håber vi at de steder som får sandet kan få en god fri passage i denne sommer. 
 
Aggehost: Skal man ikke hellere investere i sten? 
Når man tager sand fra bølgebryder i vest kommer der et hul, hvor det nye sand aflejres. 
Hvorimod uden afskrabning går det nye sand videre og aflejres længere østpå. 
 
FT: Enig i at den rigtige måde er at justere på anlægget ved at investere i tilpasning af de 
hårde foranstaltninger.  
 
Hans Jørgen: Hvorfor flytning af sand? Med den sandflytning, som er planlagt kan man 
dokumentere at Gribskov kommunes indpumpning af sand er nyttesløst. 
 
Kystbeskyttelse ved fiskerev under vandet er spændende, idet man kan stimulere lystfiskeri og 
samtidigt beskytte stranden. 
Som repræsentant for kommunen vil jeg arbejde for at man får en bedre kommunikation med 
kommunen, så grundejerne bevarer deres strand og turismen samtidigt stimuleres.  
 
Orehøjgård trappelag: De 3 havne: Gilleleje, Hornbæk og Helsingør pumper hvert år store 
mængder sand væk fra havneindløbene. Kan vi få sandet fra dem? 
 
FT.: Ja de pumper hvert år og sandet bliver lagt lige øst for havnene, idet man har lov til at 
lægge det lige ved siden af havnen men ikke flytte det. Kikhavn fik sandet fra Hundested 
under en særlig ordning. Det sand har for længst passeret Liseleje. Al flytning af sand er 
reguleret igennem Råstofloven. 
 
Orehøj trappelaug; Klimaet: Kommunen tilkendegav for et par år siden at deres hovedformål 
var at sikre imod klimaforandringerne.  
 
Hans Jørgen: Bestyrelsen vil gerne have en dialog med kommunen omkring deres holdning til 
at i møde gå konsekvenserne af klimaforandringerne i et samarbejde med laget 
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Bjarne Bo Jørgensen, Hyllingbjergvej 78; God ide at etablere et fiskerev. Vi er berørt af 
manglen af en strand. Der findes en ny fond: Fornyelsesfonden, der støtter projekter, som har 
en eksportinteresse. Kunne man videreudviklede nye projekter og teknikker, som kunne 
bruges i international sammenhæng? 
 
FT.: Tak for ideen, som er god. Vi vil tænke over dette forslag. 
 
Susanne Andersen, Tollerup Trappelag: Fuld tilslutning til ovennævnte idé. Cowi lever af at 
sælge internationalt, så prøv om vi kan involvere dem i disse projekter. Cowi har ligeledes 
ekspertise i hvordan man søger tilskud.  
 
FT.: God ide som vil indgå i overvejelserne.  
 
Beretningen blev godkendt.  
 
III Behandling af forslag; Gennemgang af indkommende forslag: Gennemgang af 
revideret vedtægter 
FT gennemgår med bemærkninger de reviderede vedtægter:  
Alle steder, hvor der står Amtet skal der stå Halsnæs kommune eller Halsnæs 
Kommunalbestyrelse.   
Liseleje Laug – hedder fremover: Hyllingbjerg - Liseleje Kystbeskyttelseslag. 
Hjemsted er nu Halsnæs Kommune.  
Grænsen går ved Haldsvej 30 mod vest.   
Lagets medlemmer: Stk.2: Det er kommunalbestyrelsen som fremover skal underrettes ved 
udstykning samtidigt med, at det meddeles til lagets bestyrelse. 
§ 3, stk., 4 er ny: Forslag til at trappelag og grundejere med direkte adgang kan optages som 
medlemmer mod betaling af bidrag.  
 
Hans Jørgen Hansen: vi vil gerne være så stor en gruppe som muligt i forhold til at stå stærkt i 
forhold til kommunen. Det er bestyrelsens opgave at få hele lokalområdet engageret i stranden 
som en helhed uden at laget får mere arbejde.  
 
Stemmeret for nye medlemmer: § 5 stemmeretten er bestemt i forhold kystlængden. De nye 
medlemmer vil få stemmeret i forhold til deres kystlængde.  
 
§ 4. Stk. 3 bestyrelsen vil gerne kunne lave en fordeling af sand fremover. 
Ny stk. 4: at færdsel og udnyttelse af hele anlægget skal sikre den rekreative værdi skal man 
kunne fordele sig på hele strækningen. Det er således blevet specificeret i det nye stk. 4. 
 
§ 5 
Kommunen har fået en suppleant, hvilket er indføjet. 
 
§9 stk. 6: Bestyrelsen skal kunne søge nye midler fra fonde etc. 
 
§ 16: Hver parcel er forpligtet til tinglysning af de nye vedtægter. Det foranlediges af 
kommunalbestyrelsen for ejerens regning. Det koster kr. 1500.- pr. parcel. 
 
§ 19 er uændret: Hvis der er 2/3 blandt fremmødte, der stemmer for vedtægtsændringerne 
behøver vi ikke en ekstraordinær generalforsamling.   
 
Dirigent: 
Kommentarer til indholdet som sådan? Nej 
 
Er der nogen som modsætter sig vedtægtsændringerne? Nej 
 
Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.  
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IV Forelæggelse af årsregnskab 
Gennemgang ved revisor Kenneth Andersen.  
Regnskabet har en blank påtegning. 
Der har været omkostninger til  
 
Møder 
Transport 
Porto 
Hjemmeside 
Revision 
 
Generalforsamlingen godkender det fremlagte årsregnskab.  
 
V Forelæggelse af budget 
Der er afsat kr. 393.000 til vedligeholdelse så er der balance i forhold til sidste år.  
Der er afsat midler kr. 6000 til hjemmeside 
Der er afsat midler til små anskaffelser og porto.  
Luftfoto med serveradgang. 
 
FT.: Kommentarer: Luftfotografering er bestilt og er billigere end sidste år. 
Hvis det er muligt at gennemføre det foreslået fiskerev, vil det koste laget ca. kr. 250.000 og 
vil være indenfor de midler vi har.  
En eventuel sandflytning dækkes indenfor budget med ca. 100.000 kr.  
 
Budgettet blev godkendt.  
 
VI Valg af medlemmer/suppleanter, Frits Thaulow på valg 
FT.: Er villig til genvalg.  
 
FT blev genvalgt med applaus.  
 
Valg af suppleant på valg er Christian Olrik.  
CO.: Genopstiller til suppleant.  
 
CO blev Genvalgt med applaus 
 
 
VII Valg af revisor 
Bestyrelsen genindstiller Nærrevision med Hans Jørgen som intern revisor.  
 
Nærrevision: Genvælges 
 
VIII Eventuelt 
FT: Badevandet er ikke godkendt med blå flag i år. Sidste år blev målinger af badevandet 
foretaget efter 2 skybrud, hvor spildevandsanlæggende strømmede over med urenset 
spildevand. Netop disse oversvømmelser gav de dårlige måleresultater.  
 
Kystvej 16.: Vi får større og større problemer med spildevand fordi regnmængden bliver større 
og mere vedvarende. Kloakeringen bliver mere og mere belastet, hvorfor infrastrukturen er 
nødt til at blive gennemgået med henblik på nye investeringer.   
 
Hans Jørgen (borgerforeningen); Det blå flag kommer forhåbentlig til Liseleje i løbet af 
sommeren efter nye aftaler. 
 
Kommunen har lavet en ny ordning – et nyt selskab er etableret, som skal sikre badevandet 
og kvaliteten og forbedre hele rørledningssystemet i Liseleje. Hans Jørgen vil få en skrivelse af 



 6

sted til kommunen, så de bliver opmærksomme på spildevandsproblemet observeret på 
stranden.  
 
Dirigenten takker for godt møde. 
 
Bestyrelsen takker dirigenten.  


