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Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 
Formanden byder velkommen 
1. Valg af dirigent  Erik Søgaard takker for valget som dirigent.  
 Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og 
bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.   2.     Bestyrelsesberetning  

 Formanden, FT, byder velkommen.  
 Det har været et hårdt år og der har været mange forhandlinger med Kystdirektoratet 
(KD)om at få en tilladelse til at etablere et nyt fiskerev.   Ansøgningen var veldokumenteret og på dette grundlag blev der endeligt givet en 
tilladelse i april 2013. Dog betingede KD sig at der i fremtiden skal sandfodres.   
I dialogen blev det aftalt at der samtidig skulle sandfodres. Dette blev dog nedsat til 11.000 ton,da projekt 3 (fiskerev nummer 2) blev udskudt.   
Stenene som blev anvendt er sten som laget har haft liggende i depot gennem de sidste år. Det er alle sten, som laget har fået forærende.  
 Den 4. april kunne direktoratet give tilladelsen. Dog var forberedelserne til projektet i gang sat allerede ved Påsketid.  
 I den endelige aftale blev det bestemt at Laget sandfordrer med 2000 m3 sand hvert 
4. år dog formuleret således i vedtægterne:   
"Nye anlæg sikres en hvis mængde sand gennem sandfodring hvert 4. år. Dette har til hensigt at skabe 
passage på stranden og indgår i det generelle vedligeholdelsesprogram af anlæggene. Der sandfodres 
efter behov med 2.000 m3 eller efter nærmere godkendelse i Kystdirektoratet." 

Projektet er delvis finansieret via EU midler og egne opsparet midler. I den forbindelse er det nødvendigt at etablere en kassekredit, hvilket vil blive gennemgået nærmere 
under budgettet.   Konsekvensen af projektet er at kassen nu er tom og at det vil tage et par år at 
reetablere økonomien.   
Dog arbejder bestyrelsen videre med fiskerev nummer 2 altså projekt nummer 3. Dette projekt søges finansieret gennem EU midler, fonde og offentlig finansiering såfremt det er muligt.  
 Pt. arbejdes der på indsendelsen af en ny EU ansøgning på projekt nummer 3.  
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Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at godkende en bidragsforøgelse på 15%, som bliver index reguleret.  
  Mange forskellige interessegrupper har vist stor interesse for projektet, der antageligvis kommer til at skabe præcedens for lignende projekter landet over. Det 
drejer sig både om projekter, som har til formål at etablere reelle fiskerev men også projekter, der har til formål at reetablere tabte stenrev med henblik på at holde på 
det indgående sand og forbedre havmiljøet   Laget er nu i kontakt med de forskellige interessenter, såsom den lokale dykkerklub, 
fiskeklub og landbruget som er meget ivrige at høre mere om projektet udvikling. Landmændene har mange sten som er interessante i disse projekter.  
 Den 8. juni kunne lokalområdet således fejre indvielsen af det nye fiskerev, hvor borgermester Helge Friis deltog som æresgæst.  
 
 
 Spørgsmål og kommentarer fra salen:  
Bjarne Bo Jørgensen: Takker bestyrelsen for det fantastiske arbejde.  
 Mads Villas: Hvor stor er fiskerevet. FT: Fiskerevet er 40 meter langt og 10 meter bredt og ligger i en vinkel med 3 store 
12 tons sten der bryder vandet og som viser revets placering. Revet ligger indtil bølgebryderen.  
 Olaf Wahl Asmussen: Hvad med sikkerheden for badende og sejlende.   
CO: Bestyrelsen har talt med farvandsdirektoratet og det er ikke et rev som kræver visning på de nationale sejlkort. Man anser ikke dette rev som fare for sejlerne og kræver derfor ikke specielle foranstaltninger. Pt. er der opsat en bøje men den vil 
forsvinde når første storm melder sig.    
FT: Det er ikke et sted hvor der normalt sejles .  Hellevej 8: Indstiller til at når der igen skal føres ekstra sand at dette markeres da 
badning på disse tidspunkter er farligt.   
FT: Bestyrelsen vil i fremtiden ved sandfodring meddele dette og sætte skilte  
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.  
.    
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3.     Forelæggelse af årsregnskab 
 Revisor Kenneth Andersen, Nærrevision fremlagde årsregnskabet for 2012. Regnskabet er inddelt i følgende: 
 Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsen erklæring og godkendelse Revisor påtegning som er en blank påtegning for 2012.   
Indtægterne var i 2012   kr. 432.000 Udgifterne var i 2012   kr. 266.739 
Resultat     kr. 169.905  Formuen for laget er den 31. 12. 2012  kr. 1.529.172 
 Pengene er fordelt på to banker og to konti.  
 Pr. 1. 6 2013 er alle pengene brugt i forbindelse med projekt 1 og 2 som blev godkendt af generalforsamlingen i 2012.  
 Bestyrelsen indstiller til at der etableres en kassekredit på kr. 500.000.- 
Ligeledes har bestyrelsen forhandlet en afdragsordning på plads med Vejby Grusleje.    
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.   
4.     Forelæggelse af budget 
Budgettet fremsendt med udsendelse af generalforsamlingen er ikke korrekt visende da dette blev udarbejdet før det endelige projektbudget forlå. 
 KA gennemgik herefter det udsendte budget med den almindelige poster på administration og almindelige bidrag.   
 5.     Forelæggelse af projektbudget 

 
KA uddelte herefter projektbudgettet.  
Her blev generalforsamlingen præsenteret for den aktuelle økonomi: 
 
Fiskerev    kr. 816.000 
Bølgebryder   kr. 1.156.000 
Sandfodring   kr. 1.203.000 
I alt     kr. 3.176.000 
 
Da projektet blev fremlagt i januar 2013 godkendte bestyrelsen et budget på kr. 2.8 
millioner. Således var der en budgetoverskridelse med kr. 300.000. Dette skyldes at 
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det blev dyrere at etablere bølgebryderen pga. Vanddybden og deraf følgende 
stenmængde.  
 
6.     Godkendelse Bidragsforhøjelse FT: Udgangspunktet for forslaget er at økonomien skal forbedres, således at der er 
penge til vedligeholdelsen. Bestyrelsen har tidligere indstillet til en forhøjelse, der blev afvist at kommunen med bemærkningen om,at vi måtte søge igen, når der var behov for det.  
 Nu indstiller bestyrelsen igen med virkning for 2014 at anmode stat, kommune og 
lodsejere om en forhøjelse på 15% med et index reguleret bidragsforøgelse fremover. Det vil betyde mellem kr. 200.- - 300 årligt for den enkelte lodsejer.   
Indstillingen blev godkendt af generalforsamlingen.   
7.     Valg af medlemmer/suppleanter (på valg Frits Thaulow)  Frits Thaulow blev genvalgt som formand med applaus.  
Christian Olrik blev genvalgt som suppleant.   
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:  Frits Thaulow, formand. 
Carsten Frölich Nina Wahl Asmussen 
Christian Olrik, suppleant.   Repræsentant for kommunen: 
Hans Jørgen Hansen Rise Larsen 
 8.     Vedtægtsændring Bestyrelsen har indstillet til følgende tilføjelse til vedtægterne som indarbejdes i §4 
 

"Nye anlæg sikres en hvis mængde sand gennem sandfodring hvert 4. år. Dette har til hensigt at skabe 
passage på stranden og indgår i det generelle vedligeholdelsesprogram af anlæggene. Der sandfodres 
efter behov med 2.000 m3 eller efter nærmere godkendelse i Kystdirektoratet." 

Vedtægtsændringen blev vedtaget af generalforsamlingen.  
 9.     Valg af revisor 
Bestyrelsen indstiller Nærrevison ved statsautoriseret revisor Kenneth Andersen.   Generalforsamlingen godkendte indstillingen og Nærrevision blev genvalgt.  

 10.Eventuelt 
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Intet.   
Dirigenten takker generalforsamlingen for god ro og orden. FT takker dirigenten for veludført embede.   
 


