Generalforsamling den 12. september 2020.
Referat.

Antal deltagere: 31 lodsejere + bestyrelsen.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning.
4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.
• Nina Wahl Asmussen er på genvalg.
• Bestyrelsen indstiller Peter Mailand som bestyrelsesmedlem.
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
• Bestyrelsen indstiller som revisor: Revisionsfirmaet Svend Dørffer
Registreret Revisionsanpartsselskab.
• Bestyrelsen genindstiller Nærrevision som forretningsfører for lauget.
7. Eventuelt
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstillede Poul Christian Søegaard som dirigent, og han blev enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen burde være afholdt i juni, men blev udsat pga. corona.
Herefter blev der varslet og indkaldt til ordinær generalforsamling den 12. september 2020.
Generalforsamlingen accepterede dette, og generalforsamlingen kunne fortsætte som normalt.
2. Formandens beretning.
Beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen til nærværende generalforsamling.
Derudover kunne formanden berette, at to lodsejere har indsendt klager over den beslutning, der blev
truffet på den ekstraordinære generalforsamling, afholdt i november 2019.
Bestyrelsen afventer fortsat kommunens afgørelse.
Torsdag den 10. september blev der af Halsnæs Kommune afholdt møde, hvor kommunen
præsenterede en ny version af Nordkystprojektet. Mødet var et orienteringsmøde. Inviterede var
bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige dige- og kystsikringslaug på strækningen gående fra Spodsbjerg til
og med Liselejemolen, samt de lodsejere, der ikke er medlem af et laug.
Der blev kortfattet et referat fra dette møde.
Oprindeligt var det de tre nordkystkommuner, der sammen ville gennemføre Nordkystprojektet. Nu ser det
ud til, at kommunerne går hver for sig.
Halsnæs Kommune vil etablere et sandfodringslaug ”på toppen” af de eksisterende laug. Projektet, der
omfatter strækningen lige fra vest for Kikhavn til Liselejebølgebryderen, koster initialt kr. 34 millioner og
derefter en sandfodring hvert 5. år til 12 millioner kroner.
Spørgsmål: Status på genoprettelse af det oprindelige stenrev ud for Hundested?
Bestyrelse, FT: Det er et privat projekt uden forbindelse til Nordkystprojektet.
Fiskerev.
På laugets fiskerev er der udarbejdet en rapport. Denne rapport findes på laugets hjemmeside.
www.liselejekyst.dk
Rapporten udarbejdes hvert 5. år. Det er Kystdirektoratet, der stiller krav om, at der udarbejdes en
fiskerevsrapport hvert 5. år.
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Sandopmåling.
Der er gennemført sandopmåling (vanddybder i den aktive profil, altså ud til 5-6 meters dybde). Rapporten
vil blive lagt op på laugets hjemmeside.
Spørgsmål: Nordkystprojekt: Er det ikke afgørende, at det er de tre kommuner, der arbejder sammen?
Bestyrelse, FT: Man kan forvente et samarbejde mellem kommunerne, og Samvirket indstiller til dette.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og budget for 2020.
Bestyrelsen fremlagde årsregnskabet ved Jens Borelli-Kjær.
Indtægter kr. 490.000.- Lodsejerbidrag og kommunebidrag.
Udgifter kr. 314.000.- Hovedparten af pengene er gået til Niras.
Overskud kr. 179.000 for 2019.
Egenkapital kr. 98.000.Budget 2020
Indtægter kr. 490.000.- Lodsejerbidrag og kommunebidrag.
Udgifter kr. 307.000
Overskud kr. 185.000
Spørgsmål: Hvad sker der, hvis foreningen akkumulerer store overskud over tid?
Bestyrelsen, JBK: Det er der ikke taget stilling til. Men vi skal helst have et økonomisk beredskab, til hvis der
bliver brug for f.eks. reparationer af bølgebrydere efter en storm.
Årsregnskab og budget blev godkendt.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.
Nina Wahl Asmussen blev genvalgt.
Peter Mailand blev indvalgt
Herbert Nathan blev genvalgt.
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
• Bestyrelsen indstillede som revisor: Revisionsfirmaet Svend Dørffer Registreret Revisionsanpartsselskab.
• Bestyrelsen genindstillede Nærrevision som forretningsfører for lauget.
7. Eventuelt
Peter Bindner: Skræntfodssikring er den eneste måde, man kan sikre strande og ejendomme på.
Bestyrelse, JBK: Grunden til, at der er strand på de nævnte strækninger, er, at skrænterne fodrer stranden
ved erosion.
Hyllingbjerg 48: Den store storm i 1982 tog huse og grunde. Så kom der bølgebrydere, og kysten blev
reddet. Vi har så meget sand, så vi er ved at drukne i sand. Når det blæser, så kommer sandet til netop på
vores ejendomme. Her bliver det liggende.
Bestyrelse, FT: Så snart vi har en tilladelse, så omfordeler vi dette sand. Herunder etablerer vi køreveje med
dette sand. Hele vores strækning er erosionsstrand. Det gamle militærområde Melby-stranden er også en
erosions-strand, der eroderes med 1-2 meter årligt. Strækningen er ubeskyttet og kan ikke sammenlignes
med laugets strækning.
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Peter Bindner: Der har været sandstrand på hele vores strækning i al tid.
Hyllingbjerg 48: Nej, det har der ikke.
Hyllingbjerg 78: I 1992 gik jeg med mine børn på stenene, når vi skulle til Liseleje og købe is. Der var bestemt
ingen strand.
Peter Bindner: Det er bølgebryderne, der ødelægger stranden.
Bestyrelse, JBK: Som gennemgået flere gange af Niras, så er vores strækning en erosionsstrand. Stranden
trækker sig tilbage med 60-70 cm årligt.
Spørgsmål: Skal man søge om at lave skræntfod til kote 3.9?
Bestyrelse, FT: Man kan søge om at få en skræntfodssikring til 3.9.
Kystvej 26: VI har søgt og fået godkendt 3.9.
Spørgsmål: Hvornår forventes kommunen at arbejde videre med sagen?
Peter Bindner: Lis Vedel, ansvarlig i kommunen, regner med, at sagen behandles i november.
Spørgsmål: PM: Er det et krav, at skræntfoden skal være 3.9.
Bestyrelse, FT: Nej det er ikke et krav. Men en anbefaling, som man kan søge om.
Bestyrelse, FT: Man søger i bestyrelsen at indkomme med forslag til, hvordan man kan dele udgifterne til
projektet Nordkyst-sandfodringen.
Dirigenten takker forsamlingen.
Bestyrelse, FT: Takker dirigenten, Poul Christian Søegaard.
Tak til de nye bestyrelsesmedlemmer.
Tak for god generalforsamling.
/20.09. 2020.
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