
Referat af den ordinære generalforsamling, søndag den 25. juli 2000

Der deltog 39 personer

I. Formanden bød velkommen og foreslog at Svend Erik Søegaard blev valgt som dirigent.

Svend Erik Søegaard blev derefter valgt som dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen i
henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt, således inden udgangen af juli år 2000 og med et varsel
på ikke mindre end 14 dage.

II. Formandsberetningen

Formanden præsenterede herefter bestyrelses medlemmerne;

Fra kommunen; Ole Olsen (OOL)

Fra amtet; Per Seerup Knudsen (PSK).

Fra lodsejerne;

Formand; Frits Thaulow (FTH)

Medlem; Carsten Frölich (CFR)

Sekretær.; Nina Wahl Asmussen (NWA)

Formanden gennemgik herefter sin beretning om bestyrelsesarbejdet i den forudgående bestyrelsesperiode
herunder;

o at der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder,
o at posterne i bestyrelsen er uddelt,
o at der er etableret en driftskonto og en aftalekonto og endeligt,
o at Nærrevision i Frederiksværk er valgt som bestyrelsens daglige forretningsfører.

Frederiksborg Amt overdrog projektet ved årsskiftet med en statusrapport fra CowiConsult og
luftfotograferingsmateriale, der viser kystprofilen pr d. 10. januar 2000.

Dvs. efter orkanen og den næste storm i december 99, men inden stormfloden i slutningen af januar.

Det blev konstateret at bestyrelsen holder øje med anlæggets virkning og evne til at modstå vejrliget. Det har
været sat på en hård prøve, og at adskillige medlemmer har udtrykt deres tilfredshed med anlæggets
virkning.

En række medlemmer har skrevet eller ringet og udtrykt deres bekymring om enkeltstående forhold på de 3-
4 steder, hvor forholdende har været mere problematiske.

Det kan nævnes at fællestrækkene for bekymringerne har været:

 stranden ikke har reetableret sig i tilstrækkelig grad
 sandet til tider forsvinder
 molerne har haft en negativ indflydelse
 rådgivningen er fejlbehæftet
 man ønsker uvildig sagkyndig til at se på forholdene



 man ønsker handling fra bestyrelsen

Svaret bekræfter at :

o eftersyn blev foretaget d. 16. juni
o der er taget forbehold for rådgiverens evt. mangelfulde rådgivning
o der søges assistance fra uvildig rådgiver snarest
o der vil blive foretaget fotoflyvning her i sommer
o der indhentes teknisk assistance i efteråret til vurdering af eventuelle

afhjælpningsforanstaltninger på de udsatte steder

Ved garantieftersynet forrige fredag udtrykte Kystinspektoratet at de var positivt overrasket over anlæggets
virkning, efter de voldsomme påvirkninger kysten har været udsat for siden anlæggets start.

De fleste steder er forholdene særdeles tilfredsstillende med en god ’sommertilstand’. Det blev flere steder
påvist at marehalm og hjelme allerede er ved at opbygge små sandvolde, der vil kunne blive til klitter.

Det er vigtigt at man beskytter disse vækster, der især har godt fat ved Hyllingebjerg.

Det blev desuden nævnt at samtlige de store bølgebrydere har en god sommervold af sand bag sig, men at
der er synlige problemer ved de to små østligste moler og strandplanet omkring dem, samt at der lige vest
for bølgebryder tre var en afvigende strandlinie, som evt. kan skyldes strøm og revler/ vanddybde ud for
kysten, der har et knæk det pågældende sted ( v Bjergets Trappelaug)

Entreprenørens garanti blev bedømt opfyldt på nær to rør i vandet, som vil blive fjernet.

Entreprenøren nævnte, at man kunne vurdere en ’sand-afskrabning ’ hvor sandet har en fornuftig højde. Det
kan gøres for beskedne beløb, men vil bevare mere sand på stranden, som så kan medføre mindre
sandindpumpning.

Garantieftersynet omfattede også skræntfodssikringen. Man skal i den sammenhæng være opmærksom på,
at vort laug ikke omfatter vedligehold, etablering eller andre forhold vedrørende skræntfoden og dens
beskyttelse.

Bestyrelsen følger forsøgene med rør på stranden, som beskrevet i flere dagblade. Der er kontakt med Poul
Jacobsen, Skagen, som har patenteret denne særlige metode og vi har fået en overslagspris på mere end
160.000kr pr km ( om året), samt omkostninger til kystteknisk undersøgelse, opmåling og sagsbehandling på
ca. 250.000kr. De sagkyndige er skeptiske overfor virkningen af denne metode, men det er aftalt, at
bestyrelsen vil følge den nærmere. Dog betyder det at en årlig omkostning af den størrelsesorden ikke er
forudset i vort driftsbudget. Som nævnt tidligere vil vi tale med professoren fra Ålborg få at få virkningen
nærmere belyst.

Der foreslås opsat skiltning ved de offentlige nedgange med advarsel om badning for tæt på bølgebryderne
kan være risikabelt ved særlige vejrforhold. Dette sker i samarbejde med Skovdistriktet og evt. kommunen.
Badesikkerhedsrådet har været spurgt men mener ikke skiltning har nogen virkning. Bestyrelsen mener dog
ikke, at vi skal tage nogen chance, og vil derfor sørge for dette.

Der vil snarest blive oprettet en web-side for vort lag, hvor meddelelser, billeder af kystforhold samt link til
Amtets projektside vil være til rådighed for interesserede medlemmer.

Der er udsendt 1 Nyhedsbrev og initieret to artikler i Landliggeren. Disse initiativer vil blive videreført, f.eks.
ved at referatet af denne generalforsamling udsendes til alle medlemmer.

I. Bemærkninger til beretningen



Cowi;

Cowi kunne berette, at de nøje fulgte den generelle udvikling af forholdene omkring kysten, og kan nu
konstatere, at forholdene er ved at udvikle sig som forudsagt.

Cowi er tilfreds med, at bølgebryderne har klaret orkanen og at kysten allerede nu meget pænt var ved at
reetablere sig. Cowi bemærkede endvidere, at det er vigtigt, at man foretager målinger ved lavvande og ikke
ved højvande, og at det er en forudsætning for projektet succes, at man er indstillet på at det skal
vedligeholdes. Cowi bemærkede endvidere, at man muligvis bør overveje, at placere en supplerende
bølgebryder ved Orehøjgaardstrappen.

Ved den østlige del kan Cowi konstatere, at sandet har lagt sig under vandspejlet og at der mangler sand på
den vestlige halvdel af denne del af kysten.

Cowi henledte opmærksomheden på, at de havde set børn lege i bølgebryderne og at dette er meget farligt.

Hellebakkevej ,Svend Borrit

Fremsatte forslag om ikke man ved skiltning kunne påpege, at det ikke er tilladt at lege på skrænterne, og at
de ikke må betrædes.

Niels Didriksen:

Mener at man skal skilte på stranden.

Formanden:

De private lodsejere må selv foranstalte sådanne skiltninger, men skovdistriktet er indstillet på fællesskiltning
ved de offentlige nedgange.

Cowi;

Cowi kan konstatere, at der generelt var meget mere sand på stranden og at der som sådan er meget mere
strand end tidligere.

Kystvej, Niels Hummeluhr, NH:

Takkede for en god beretning herunder den gode beskrivelse af udviklingen, men kan konstatere følgende:

At følgerne af projektet er, at der er vindere og tabere

At de er kvalitetsmangler ved projektet.

NH konstaterede, at den vestlige del af projektet er vinderne og at Frederiksværk kommune har gjort en god
investering og dermed en overdragelse af vedligeholdelsesomkostningerne.

Den østlige del af projektet er derimod taberne, og mener at afhjælpning er nødvendig. NH mener, at de nye
bølgebrydere medvirker til, at strøm- og vandforholdene har ændret sig. NH spørger i den forbindelse
bestyrelsen om, hvorvidt bestyrelsen påtænker at;

- Søge bistand fra en uvildig ekspert

- Om bestyrelsen påtænker, at gøre et erstatningskrav gældende overfor Cowi.



Bestyrelsen;

Bestyrelsen er opmærksom på de ændrede forhold, og vil søge ekstern bistand således, at projektet
professionelt kan evalueres, og at der i denne evaluering, vil indgå ikke bare skønsmæssige ansættelser,
men også konkret opmåling af stranden og mængden af sand.

På baggrund af sådanne undersøgelser vil bestyrelsen undersøge, om der ved projektet er sådanne
mangler, at man kan gøre eventuelle erstatningskrav gældende.

Christian Olrik;

Mener at bølgebryderne har en indvirkning på sandvandringen mod øst og forespørger, hvorvidt man er
opmærksom på at der mangler 5000 m3 sand fra den 7. bølgebryder og til stejlepladsen, og at det er den
naturlige konsekvens af ændringerne, dér hvor sand og vand mødes.

COWI;

Hvis man havde bygget de 7 bølgebrydere uden at indpumpe sand, ville situationen havde set meget
anderledes ud . Det er for tidligt at tale om, at stranden har genetableret sin ligevægt.

Bestyrelsen,

Bestyrelsen vil undersøge forholdene og nøje inddrage dette forhold i sine forestående undersøgelser af
stranden. Bestyrelsen forventer at kunne fortage de nødvendige afhjælpninger på baggrund af resultaterne
af disse undersøgelser.

Niels Hummeluhr;

Mener, at kendsgerningen er, at en storm fra Nord/ Nordvest normalt ikke har givet anledning til problemer –
men at de nye strømforhold nu giver problemer.

Hyllingbjergvej, H. Terpager;

Er det muligt;

1. at ’Jakobsens’ metode kan afprøves for visse strækninger af stranden ?
2. og bemærkede i øvrigt at det var en god ide at man lagde billeder ind på en hjemmeside.

Bestyrelsen;

Ad 1

Nævnte at rørmetoden koster kr. 300.000 årligt for en strækning på 2,7 km. Bestyrelsen vil gerne have
lejlighed til at evaluere de andre rør-projekter, som er igangsat inden man tager stilling til dette.

Ad 2

Billeder og andet materiale vil blive lagt på en hjemmeside som gerne skulle være i gang i løbet af juli 2000.

Hyllingbjerg, Bjarne Bo Jørgensen:



Det kunne være ønskeligt, om vi kunne indsamle flere informationer, inden der tages stilling til problemerne
og foreslår i den forbindelse, at der indkaldes til et nyt informationsmøde når sådanne informationer
foreligger.

BBJ mener ikke, at Cowi er særlige troværdige, da det er direkte påviseligt at der er sket store ændringer –
herunder blandt andet at i sommeren 1999 forsvandt stranden helt – ikke forårsaget af storm.

Cowi:

Mener, at vi skal vente og se tiden an og lade den nye ligevægt på stranden etablere sig.

Hyllingbjerg, Bjarne Bo Jørgensen:

BBJ fastholder, at Cowi skal holdes ansvarlig for fejlagtig projektering.

Kystvej, Olaf Wahl Asmussen

Tak for god fremlægning.

Rejser det spørgsmål om de forundersøgelser, som blev var foretaget i forbindelsen med projekteringen var
fyldestgørende. OWA ønsker oplyst, hvilke forhold man havde lagt til grund i forundersøgelserne herunder
hvilke metoder, man forslår man kunne tage i anvendelse for at måle, hvorvidt projektet udvikler sig i
overensstemmelse med projekteringen.

Cowi;

Gjorde opmærksom på, at man aldrig har lovet et omkostningsfrit projekt.

Bestyrelsen;

Bestyrelsen vil indenfor driftsbudgettet udbedre de mangler og foretage de forbedringer, der skal til. Man
kontraherer med en ekstern ekspert, som kan bistå bestyrelsen i dette evalueringsarbejde.

Nordvestvej 13;Leth Nielsen

Har kendt stranden i 25 år og kan ikke se ændringer og mener ikke at projektet har været prisen værd.
Takkede endvidere for en god beretning.

Christian Olrik;

Takkede for en god beretning og henstiller til, at bestyrelsen udarbejder en evaluerings

rapport der kan tegne et billede af konsekvenserne, og at man derefter indkalder til et nyt møde.

Nordvestvej, Ole Olesen;

Kan konstatere at strandfodssikringen ser ud til at virke men, at der er problemer med den vestlige halvdel af
kysten. Mener endvidere, at den høfde, som man har fjernet nedenfor trappen, skal genetableres.

Kystvej 16, Marion Wahl Asmussen;

Forespørger Cowi, hvorvidt de har erfaringen fra tidligere og lignende projekter, og om man er sikker på at
de forundersøgelser, som er foretaget, er fyldestgørende? Herunder om man har undersøgt, hvilket



konsekvenser og indvirkninger strømforholdene omkring bølgebryderne har på sandet, stranden og
strømforholdene som sådan.

Bestyrelsen

Disse spørgsmål vil blive inddraget i den undersøgelse, som bestyrelsen vil foretage, og vil blive inddraget i
den rapport som bestyrelsen udarbejder.

Mads Wilkens

Kan konstatere at der er masser af strand og sand.

Tollerup Trappelaug:

Takker for en god beretning og kan konstatere, at der er masser af strand og sand. Projektet anses som
vellykket, men der skal være balance i tingene.

Svend Borrit;

Mener generelt at tingene øst over er forbedret og vestover er forværret. Takker endvidere for en god
beretning, men bad om en sammenligning under ensartede vilkår. Mindede om at der var højvande på 1,63
m i 1966/67

I. Forslag til vedtægtsændringer

1. At indkommende forslag til agenda skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj.

Dirigenten optalte stemmer, og kunne konstatere at forslaget kunne vedtages.

Det blev endvidere forslået, at generalforsamlingen flyttes til juli eller august, men at dette vil blive vurderet
forud for næste generalforsamling og fremsat som et forslag.

I. Fremlæggelse af regnskab

Carsten Frölich forelagde og gennemgik budget/overslag for 1. driftsår samt regnskab fra opstart til dato
dateret 25. juni 2000.07.10 Periodens resultat udviste kr. 497.000 idet forventet beløb overført fra
Frederiksborg Amt udgør ekstraordinært bidrag fra projektet på kr. 200.000

Under forudsætning af anvendelse af kr. 200.000 til første udbedring i indeværende år, forventes årets
overskud at blive kr. 260.000

På forespørgsel om MOMS registrering lovede bestyrelsen at undersøge forskellen mellem
momsregistrering af lauget og ikke registrering.

Herefter blev regnskabet taget til efterretning.

VI. Forelæggelse af budget

Carsten Frölich forelagde budgettet for næste år baseret på Budget for Drift af 2. år dateret 25. juni 2000.

Budgettet udviste et forventet resultat på kr. 100.000 under forudsætning af investering i afhjælpene
foranstaltninger på kr. 200.000



Ovenstående spørgsmål om momsregistrering vil blive undersøgt.

Det blev nævnt, at der er reservesten i depot til de første afhjælpninger.

Herefter blev budgettet godkendt.

VII: Valg af medlem til bestyrelsen.

Frits Thaulow blev genvalgt og Thor Sommer blev genvalgt som suppleant.

VIII. Eventuelt

Terpager

Spørgsmålet blev rejst om opsætning af affaldskurve.

Niels Didriksen

Svarede at Landliggersammenslutningen har vedtaget at sørge herfor.

Det blev foreslået at bestyrelsen skulle undersøge tolkning og virkning af fuldmagter til generalforsamlingen
med henblik på yderligere begrænsning af anvendelsen.

Bestyrelsen lovede at undersøge dette nærmere og at udsende resultatet i tide inde fristen for næste
generalforsamlings forslag udløber.

(Hans Vesterby, fejl red.)

Forslog undersøgelse af aktiv stranddræn-metode til evt. afhjælpning af de strækninger, hvor der mangler
sand.

Materiale skaffes fra Geoteknisk Institut.

Bestyrelsen bekræftede at der vil blive indkaldt til orienteringsmøde, når afhjælpningsforslag og analyser fra
uvildig ekspert foreligger.

Mødet blev afsluttet med en tak til dirigenten for veludført arbejde og til de fremmødte for aktiv interesse.

Underskrevet Dirigenten: Underskrevet referenten:

Svend Erik Søegaard Nina Wahl Asmussen/ Frits Thaulow

(Underskrevt dokument foreligger hos bestyrelsen)


