
Til medlemmerne i Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslag

Beslutningsreferat fra

Ordinær Generalforsamling, 2022

Lørdag 11 juni kl. 11

Liselængen Liseleje Badehotel, Liselejevej 62, Liseleje

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Orientering om Nordkystens Fremtid

4. Strategidiskussion: Egne bølgebrydere eller ej?

5. Indkomne forslag:

a. Afstemning om ændring af vedtægter for Hyllingebjerg-Liseleje Kystbeskyttelseslag

6. Regnskab for 2021

7. Budget for 2022

8. Valg til bestyrelsen

a. Peter Mailind er flyttet og således udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller

nyvalg af Kim Borrit, Hellebakkevej 18. Liseleje.

b. Følgende er på valg: Ingen af de siddende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2022.

9. Valg af revisor

a. Bestyrelsen foreslår, at lagets mangeårige forretningsfører, registreret revisor

Kenneth Andersen, Nærrevision, bliver ny revisor.

Referatet er hovedsageligt et beslutningsreferat.

1. Valg af dirigent

Jens Aaris Thisted, Vejby Strand, valgtes som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens formand, Jens Borelli-Kjær, gennemgik bestyrelsens beretning, som følger:

Kære medlemmer

Inklusive nogle trappelaug og Naturstyrelsen, er vi ca. 85 lodsejere i vores kystsikringslag.

Velkommen til de af jer, som er kommet i dag.

Sidste år måtte vi afholde ordinær generalforsamling 3 måneder senere end normalt på grund af

COVID-19. I år afholder vi generalforsamlingen i tide (jf. vedtægterne), fordi danskerne har været

ansvarlige og solidariske.
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En meget høj andel af os danskere er vaccineret, og det betyder, det danske samfund i praksis er

åbent og uden restriktioner som før COVID-19.

Jeg skal i beretningen forsøge at redegøre for arbejdet i kystsikringslaget siden sidste ordinære

generalforsamling, som afholdtes den 12. oktober sidste år.

Stranden

Lad mig starte med lidt observationer angående vores 2,7 km lange strand. Kystsikringslaget er

ansvarlig for kystsikring på strækningen fra den store Liseleje bølgebryder i øst til den vestlige ende af

Haldsvej mod vest.

Vores kyststrækning er beskyttet af individuelle skræntfodssikringer på stort set hele strækningen.

Skræntfodssikringen er den, som sikrer os bedst mod akut erosion og forhindrer at skrænten glider

ned, når bølgerne og havet står højt.

Desuden er strækningen beskyttet af vores fælles 13 bølgebrydere og et lille antal små, meget lokale

bølgebrydere, som danner ”tomboloer”, der reducerer den kroniske erosion – altså transporten af

sand fra vest mod øst. Når sandet bliver liggende, falder havbunden ikke så brat, og bølgerne

knækker længere ude. Det er også med til at øge beskyttelsen af kysten mod akut erosion.

Det sand, som er på stranden og på havbunden ud til 4-5 meters dybde (det ”aktive profil”), bevæger

sig ud og ind og flytter frem og tilbage på langs ad stranden. Lige for tiden (primo maj måned) har

den midterste del af vores strækning masser af sand – så meget, at kystlinjen næsten går helt ud til

bølgebryderne på lange stræk, og der vokser marehalm på sanddynerne. Visse steder er det nederste

af folks trapper helt dækket af sand.

Omvendt, både mod øst og mod vest ser det mere sløjt ud. En del steder er der ikke længere tørskoet

passage, og sådan har det enten været i flere år, eller også er det en situation, som kommer og går.

Tre til fire af de 13 store bølgebrydere er ikke længere landfaste med stranden. Tomboloen er

simpelthen væk. Det bliver interessant at se, om strandens ”sommerprofil”, får rettet lidt op på det

billede.

Lad os huske på, at formålet med kystsikringslaget ikke kun er at sikre de 2,7 km mod akut og kronisk

sanderosion, men også at sikre passage og en strand, som egner sig til rekreative aktiviteter for både

lodsejere og strandens gæster.

Nordkystprojektet

Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner har som bekendt for 4-5 år siden igangsat Projekt

Nordkystens Fremtid, hvor der skal tilføres store mængder sand på 35 af de 65 km der er fra

Hundested til Helsingør. Så meget sand, at stranden kommer op i ca. 2 meters højde over

middelvandstanden, dér hvor den rammer skrænten. I Halsnæs er der tale om én 7,5 km lang

strækning fra vest for Kikhavn til Liseleje bølgebryderen.

Efterfølgende skal der ”toppes op” hvert 5 år, for at kompensere for det sand, som forsvinder med

den kroniske erosion.

De tre kommuner har lagt mange penge og mandskabsressourcer i projektet, og fra at det i starten

var særdeles usikkert, om der overhovedet kunne opnås politisk enighed om gennemførelsen, er

projektet nu så langt med detailprojekteringen, at der er givet tilladelse til at udvinde det nødvendige

sand to steder ude i Kattegat og grus syd for Samsø. Kommunerne har også besluttet sig for
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finansieringsmodellen (og det er desværre os i første række, som får fornøjelsen her i Halsnæs

kommune.

Der er bevilget 40 mio. kr. tilskud til projektet fra Staten, og der forventes at komme yderligere ca. 40

mio. i statsstøtte, hvilket vil betale for en stor del af initialfodringen.

Indtil for ikke så længe siden var forventningen, at projektet skulle gennemføres med start i efteråret

2024. Nu er der imidlertid opstået et krav fra Naturstyrelsen om retablering af de naturlige stenrev,

som vil blive dækket af noget af sandet, hvilket angiveligt skulle fordyre projektet så meget, at det

bliver umuligt at gennemføre.

Så galt går det dog næppe, idet ministeren er opsat på, at man forfølger en anden model med at

udpege alternative Natura 2000-områder med stenrev andre steder i landet, i stedet for de rev, som

måtte blive dækket her. Forventningen er derfor, at dette Natura 2000 stenrevsproblem ikke fordyrer

projektet, men forsinker det med et år.

Et limbo-år

På mange måder er kystsikringslaget derfor i et limbo, hvor vi har lidt svært ved at finde ud af, hvad

der er det rigtige at gøre netop nu.

Da vi for omkring 4-5 år siden gik i gang med at se på projektet med at supplere de 13 eksisterende

bølgebryder med 4-6 yderligere, var Nordkystprojektet kun i sin vorden og meget usikkert.

I mellemtiden er Nordkystprojektets gennemførelse blevet mere og mere sandsynlig, i hvilket lys det

kunne give mening at sætte vores eget projekt med nye bølgebrydere på stand-by, indtil vi ser

virkningen af den store sandfodring.

Og så bliver Nordkystprojektet igen forsinket, og vil det mon være sidste gang?

Så i bestyrelsen er vi faktisk meget i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre netop nu, og vi er også i

tvivl om vi kan få opbakning til både at skulle betale til den store sandfodring i Nordkystprojektet OG

betale for 4-6 nye bølgebrydere.

Derfor har vi et diskussionspunkt på dagsordenen i år, hvor vi håber at kunne lodde stemningen

blandt medlemmerne.

Opdaterede vedtægter

Et sted, hvor vi imidlertid ikke er i tvivl, er i behovet for en opdatering af vores vedtægter, som sidst

blev opdateret i 2010.

Vi skal diskutere vedtægterne på generalforsamlingen, og der skal stemmes om vedtagelsen af

opdaterede vedtægter.

De fleste opdateringer har karakter af oprydning og tilpasning til nutiden. Men en enkelt er mere

principiel og går på, om der skal kræves 2/3 flertal (som det kræves i dag) for at beslutte om der skal

anlægges nye bølgebrydere, eller blot simpelt flertal.

Mere herom når vi kommer til det punkt på dagsordenen.
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Konklusion

2021 har derfor været et ”stille” år, hvor vi ikke har haft så mange aktiviteter og stort set heller ikke

har brugt nogle af de kontingent- og tilskudsmidler, som er lagets indtægtsgrundlag hvert år. Det vil

fremgå senere af regnskabet.

Men vi har nogle beslutninger, vi skal træffe i det kommende år eller to, og dagens generalforsamling

vil forhåbentlig hjælpe os med at forstå, hvilken vej I, medlemmerne, synes vi skal gå.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Orientering om Projekt Nordkystens Fremtid

Formanden gav en opdatering på Nordkystens Fremtid. I Halsnæs Kommune er det besluttet, at

første række betaler 100% af initialfodring og af de 5-årige vedligeholdelsesfodringer. Kommunen

ejer 20% af strækningen og bidrager med sin andel.

Initialfodringen i Halsnæs anslås til knap 35 mio. kr. (ud af 135 mio. kr. i alt for alle tre kommuner).

Vedligeholdelsesfodring i Halsnæs anslås at koste 12,5 mio. kr. hvert 5. år.

Der er p.t. opnået støtte på i alt 41 mio. kr. fra en statslig pulje, og det forventes, at yderligere 40

mio. kr. kan opnås i statslig støtte. Støtten forventes fordelt proportionalt med initialomkostningerne

i de tre kommuner.

Baseret på ét stort, fælles 25-årigt lån med kommunalgaranti og efter reduktion for opnået

statsstøtte estimeres den årlige omkostning for lagets medlemmer til 340 kr/år pr. løbende meter

kyststrækning, eller 8.500 kr./år for 25 meter kyststrækning. Det svarer til godt 700 kr./md. hvis man

har 25 meter kyststrækning.

Som en positiv sideeffekt af strandfodring forventes det, at vi hver især skal bruge færre penge på

vedligeholdelse af skræntfodssikringen.

Det bedste bud nu er, at projektet igangsættes i starten af 2025.

4. Strategidiskussion

Bestyrelsen præsenterede fire forskellige scenarier samt en mængde baggrundsinformation som et

udgangspunkt for en diskussion om, hvordan laget skal gribe sine opgaver an de kommende år.

1. Afvent Nordkystens Fremtid! Beslut først bagefter, om vi har brug for flere BB (end de

nuværende 13) eller om der er behov for at flytte eller ændre af eksisterende BB.

2. Bruge de penge vi har på kontoen (og trækningsretten) til at skabe passage et eller flere

steder med 1-2 små BB + sand.

3. Byg de 4 nye BB for ca. 9.5 mio. kr. nu, men undlad sandfodring (som kommer med

Nordkystens Fremtid)

4. Byg de 4 nye BB for ca. 9.5 mio. kr. og desuden 1-2 nye mindre BB udvalgte steder.

Scenarierne kan evt. kombineres med flytning af sand fra centerstrækningen (udjævning).
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Det var mange aktive deltagere og mange input i diskussionen.

Der tegnede sig et billede af, at det er frustrerende, der ikke længere er fuld passage på strækningen

og at der er stor forskel på, hvor der er overskud og hvor der er underskud af sand.

Der blev udtrykt frustration over, at nogle lodsejere ligger godt beskyttet bag bølgebrydere, mens

andre synes, de er ubeskyttede.

Bestyrelsen blev klandret, at der kun er sket sandfodring i et lille omfang gennem mange år.

En del af medlemmerne anslog den betragtning, at det vil være klogt at afvente effekten af

Nordkystens Fremtid, før der evt. træffes beslutning om store anlægsudgifter til nye bølgebrydere i

lagets eget regi.

Der blev udtrykt tvivl, om det vil være muligt at få medlemmerne til at betale både for Nordkystens

Fremtid og for evt. nye store bølgebrydere i lagets regi.

Bestyrelsen inkluderer de mange input i sine overvejelser.

5. Indkomne forslag

Bestyrelsens havde stillet forslag om opdatering af vedtægterne.

Dirigenten besluttede at dele afstemningen i to:

- ”Vedligeholdelses-ændringer”, herunder konsekvenser af ny lovgivning, antal

bestyrelsesmedlemmer mm.

- Krav om 2/3 eller simpelt flertal ved ændring af anlægget (f.eks. ændring i antallet af

bølgebrydere) hvilket i dag er at betragte som vedtægtsændringer (derfor 2/3-kravet).

Bestyrelsen ønsker, at ændringer af anlægget ikke skal betragtes som vedtægtsændringer,

men kan vedtages med simpelt flertal.

”Vedligeholdelsesændringerne” blev vedtaget ved håndsoprækning, hvor dirigenten konstaterede, at

mere end 2/3 af de fremmødte stemmer stemte for.

Ændring af kravet til antal stemmer blev kun bakket op af 54% af de fremmødte stemmer og blev

således ikke vedtaget, da der kræves 2/3 opbakning for gennemførelse af vedtægtsændringer.

Til orientering kan oplyses, at 49,7% af samtlige lagets stemmer var repræsenteret på

generalforsamlingen.

De opdaterede vedtægter sendes til Halsnæs kommune for kommunalbestyrelsens godkendelse. De

opdaterede vedtægter fremlægges desuden på www.liselejekyst.dk.

Efter afstemningen gav flere medlemmer udtryk for, at man kunne søge en mellemvej, hvor

bestyrelsen f.eks. har ”råderum” op til et vist beløb. Dette vil indgå i bestyrelsens eventuelle

fremtidige overvejelser om vedtægtsændringer.

6. og 7. Regnskab for 2021 og budget for 2022

Regnskabet for 2021 blev godkendt. Budget for 2022 blev fremlagt med motiverende kommentarer

fra formanden.
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8. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Peter Mailind er fraflyttet området og dermed udtrådt. Ingen af de øvrige, Nina

Wahl Asmussen (Kystvej 16), Flemming Falck (Kystvej 34) og Jens Borelli-Kjær (Hellevej 24) var ikke på

valg. Suppleant Herbert Nathan ønskede ikke genopstilling.

Nyvalgte til bestyrelsen blev Kim Borrit (Hellebakkevej 18) og Christian Clemmensen (Kystvej 26), og

bestyrelsen har således 5 medlemmer.

9. Valg af revisor

Som revisor valgtes lagets hidtidige forretningsfører, Kenneth Andersen, Nærrevision, Frederiksværk.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

Jens Aaris-Thisted, dirigent

Nina Wahl Asmussen, referent
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