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Der afholdtes ordinær generalforsamling, mandag den 29. april 2013 kl. 19.00 i Otterup Hallen. 
 
Der var mødt 51 bidragsydere hvoraf de 41 var stemmeberettigede. 
 
Velkomst ved formanden, der herefter gik over til dagsordenen. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

 
Bestyrelsen foreslår: advokat Carl Nielsen, Odense, der valgtes enstemmigt. 
 
Dirigenten skal konstatere: 
 
at generalforsamlingen afholdes rettidigt, 
at generalforsamlingen var lovlig indvarslet 
at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 
 
Dirigenten konstaterede at alle forudsætninger var opfyldt og erklærede for godkendt. 
 

2. Beretning 
 
Bestyrelsens beretning ved formand Bent Dyssemark Knudsen. 
 
Velkommen 
Jeg byder jer alle velkommen til årets generalforsamling, det er dejligt at se så mange er mødt frem. 
 
Årets forløb 
Vejret har atter i vinter været os venligt stemt. Der har ikke været storme og højvande som har på-
virket vores anlæg, der efter vor opfattelse er rimeligt intakte. Det har betydet, at vi heller ikke i år 
har følt behov for at gennemkøre en genopretning af kysten. Vi er dog opmærksomme på, at vi skal 
have høfderne gået igennem for bindejern, som stikker frem til fare for badende og færdsel nær høf-
derne.  

 

Vi fik sidste forår retableret diget fra Tofteløkken til Kristiansminde, da det eksisterende dige var ble-
vet gennemhullet af mosegrise. Efterfølgende viste det sig desværre, at entreprenøren ikke havde få-
et udbedret alle skader ved arbejdets udførelse. Disse udbedringer skulle dog nu være bragt i orden.  
 
Vi er glade for henvendelser fra foreningerne om fejl og mangler mv., og opfordrer enkelt personer til 
at kontakte jeres forenings bestyrelser i stedet for laget, da de har meget mere lokalkendskab. Når 

de så retter henvendelse til laget, kan vi en saglig dialog om emnet og forhåbentlig finde en god løs-
ning for alle parter. 
 
Yderligere fik vi genoprettet diget på Østre Strandvej hvor sommerhusene slutter mod bag diget. 
 
Arbejdet med registrering af kystanlæggene er ikke afsluttet. Paul Hansen fra bestyrelsen har været 

strækningen igennem og lavet en flot registrering af strækningen. Kystdirektoratet er forespurgt 
hvad de ønsker yderligere på ført fortegnelsen. 
 
Kystbesigtigelsen fandt sted i september, sammen med John Jensen fra Kystdirektoratet. Gennem-
gangen gav ikke anledning til bemærkninger fra Kystdirektoratet.  

 
Bestyrelsen har endvidere haft følgende emner på dagsordenen: 

 
Slæbested ved Fuglsang 
Vi havde modtaget en forespørgsel med tegning af fast anlæg til rampe ved Fuglsang. Der ønskes 
etablering af et slæbested ved Fuglsang, hvor man kunne sætte både i vandet, ved at anlægge en 
måtte eller lignende henover stranden. Bestyrelsen kan ikke anbefale et sådant anlæg, da stranden 
på grund af strandfodring og storme, jævnligt vil skifte højde, så et fast anlæg både kan være under 
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og over strandniveauet. Endvidere kan det øge risikoen for overløb ved storme, da rampen vil virke 

som en sliske. 
 
Digerne, afstand til bebyggelse, anlæg ind i digerne, beplantning mm. 
Sidste år orienterede vi om, at der blev arbejdet med udarbejdelsen af retningslinjer for afstand mel-
lem diger og bebyggelser, beplantninger på digerne mv.  
 
Årsagen hertil er at vi i samarbejde med den kommunale bygningsmyndighed flere steder observeret 

ulovlige forhold.  
 
Retningslinjerne beskriver blandt andet følgende forhold: 
 
Krav til afstand fra digefod til byggelinje. Nedramning af pæle i digeskråningen eller på anden måde 
foretages anlæg på digeskråningen. Bevoksningen på digeskråningerne skal bestå af græs og ikke af 

hyben mv., da rødderne svækker diget. 
 
Vi gør samtidig også opmærksom på, at dette ikke gør tidligere ulovligheder lovlige, men at dette kun 
er en orientering om, at vi har konstateret så mange indgreb i digerne, at vi er bekymret for digernes 

stabilitet. Vi gør derfor også opmærksom på, at der ved på førte skader, vil kunne blive indgivet an-
meldelse herom. 
 

Retningslinjerne er tæt på, at være færdig redigerede, og vil efterfølgende blive sendt til alle som-
merhus ejere der har sommerhus beliggende op til digerne. 
 
Beplantning på digerne 
Det er en misforståelse, at beplantninger som vildroser mv. skulle være bedre for digernes styrke. 
Dette er direkte forkert, da en sådan beplantning svækker diget ved, at vandet følgerne rødderne ned 
i diget og gør dette porøst, så risikoen for en udskylning øges betragteligt, dette er atter en god 

grund til at minde om, at græs bevoksning er den bedste form for beskyttelse. 
På den udvendige side gælder det om, at få så ru digeskråning som muligt, for at nedbryde bølgernes 
energi, hvorfor det ikke er lovligt at fylde sand, jord, beton eller lignende udover stenlægningen, 
hvilket vi desværre har konstateret flere steder. 
 
Trappegelænder ved tapper på udvendig side af digerne 

Der er ikke ved alle trapper etableret gelænder, såfremt der i jeres område mangler gelænder, bedes 

henvendelse herom rettet til jeres lokalforening, som kan ansøge om et gelænder. Trapper på ind-
vendig side af digerne anlægges og vedligeholdes af foreningerne. 
 
Overkørsel ved Strandvejens forlængelse 
Er ikke glemt, men på grund af særlige omstændigheder, med udarbejdelse at projekt, godkendelse 
af beredskabet mv., er overkørslen ikke blevet retableret endnu. Vi afventer svar fra beredskabssty-

relsen, der har fået tilsendt forslag til projekt. 
 
Strandfodring  
Strandfodring i foråret 2013, er netop afsluttet. Det er næsten 4 år siden, vi sidst fik pumpet sand 
ind. I modsætning til tidligere fodringer, har der været næsten et år mere imellem, da den seneste 
fodring fandt sted i 2009. 
 

Der er blevet fordret fra Nordstrandens vestlige ende til Fuglsangs østlige ende og fra Haveskoven i 
vest til Enebærvej i øst.  
 
Det er så meningen at sandet herfra skal fordele sig ned langs kysten mod Enebærodde. 

 
Drænudløb er dog ikke renoveret endnu, men er bestilt til udførelse i næste måneds.  

 
Når der denne gang har kunnet gå et år mere er det bestyrelsens opfattelse, der deles af Kystdirek-
toratet, at årsagen kan søges i, at stranden mellem forstranden og første revle er ved at være fyldt 
fornuftigt op. 
 
Ideen med strandfodring er netop, at genoprette strand og bundforhold ved at erstatte den mængde 
segment, som havet naturligt fjerner fra vores kyst som er en tilbagetræknings kyst. 
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Der har været henvendelser om, at de bestående høfdeanlæg er forsvundet bl.a. ved Kystvejen. Be-
styrelsen er af den opfattelse, at det er sandets vandring, der har forårsaget, at stranden er løftet, og 
kysten derved hævet. Vi har i hvert fald ikke fjernet nogen stenlægninger. 
 
Pilevej 
Der arbejdes videre med muligheden for en forhøjelse af de bestående jorddiger til 2,5 meter. Vi har 
fået et prisoverslag for dette arbejde på t. kr. 290., det er pt. ikke vedtaget, da der ikke har været 

enighed herom i bestyrelsen. Vi har tidligere tilkendegivet overfor baglandet, at de skulle orienteres 
om hvilke tiltag der blev besluttet. Såfremt der bliver tale om en forhøjelse af jorddiget, mener vi 
dog, at der kun vil være behov for en særlig orientering til de berørte grundejerforeninger, da det vil 
være status quo for stranden i området. 
 
Fliser 

Vi har atter i år fået lagt fliser. I år er flisebelægning ved Østre Strandvej fra sidste år blevet repare-
ret og derefter er der fortsat på strækningen ved Liljeparken mod vest. 
 
Økonomi 

Da kassereren senere aflægger regnskabet vil jeg blot her nævne, at året resultat opgørelse viser et 
overskud på t. kr. 2.324 mod sidste år t. kr. 2.579, så vi har fået genetableret en stor del af vores 
egenkapital de senere år. Egenkapitalen uden katastrofefonden udgør nu t. kr. -7.397 mod sidste år 

t. kr. -9.720. 
 
Mellemstrækningens pumpelag 
Her har diget sat sig, og efterfølgende undersøgelse viste, at det skyldes brud på pumpeledningen 
under diget. Skaden vil blive udbedret snarest. 
 
Afvandingen fra Vestparken har vist ikke at fungere. Laget har ikke part i dette problem, men vi har 

forsøgt at medvirke til en løsning. Det er lagets opfattelse, at det en sag mellem lodsejerne og kom-
munen, da problemet er forårsaget af, at der ledes vand til en brønd, der senere har vist ikke sig, at 
have tilstrækkeligt afløb til pumpelaget kanal. Afledning af vand til pumpelagets kanaler er en opgave 
for de lodsejere der benytter denne ledning. Vi har aftalt med Kommunen tager over på sagen, og at 
den dermed er afsluttet fra lagets side. 
 

Vestre pumpelag 

På sidste års generalforsamling, blev der forespurgt om betaling for brugen af digehuset til Galleri. 
Bestyrelsen har efterfølgende behandlet emnet, og har ikke fundet anledning til at foretage sig yder-
ligere. Såfremt der ønskes ændringer herunder udskillelse af pumpelaget, er det pumpelagets med-
lemmer, der skal tage initiativ hertil. Dette blev meddelt forespørger efter vort bestyrelsesmøde i 
september. 
 

Afstemning 
Vedtægten foreskriver ikke hvorledes der skal stemmes vedrørende forhold, der kun vedrører et 
pumpelag. Bestyrelsens opfattelse er dog, at det er mest rimeligt, at det kun er medlemmer af pum-
pelaget, der afgør pumpelagets emner, der vedrører pumpelaget 
 
Afslutning 
Jeg vil gerne takke for et godt samarbejde med sommerhusbeboere, foreninger. Jeg vil også rette en 

tak til bestyrelsen og sekretæren for et godt samarbejde i det forløbne år. 

 
Spørgsmål og debat 
 
Tage Andersen, Martin Hansens Vej 
Har fået renoveret diget ved Østre Strandvej og rettet fliserne op. Der er nu kommet en kant ved over-
gangen fra de nye til de gamle fliser. Den udvendige trappe er blevet beskadiget ved udførelsen af dige 
opretning og fliselægning. 
 
Svar 
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Det vil vi se på. 
 
Kaj Helding 
Fliserne trænger til renovering ved Nordstrand. De nuværende fliser ligger forskudt og flisekanterne står 
markant frem, så fodgængere let snubler. Håber laget har en god forsikring. Endvidere ønskes skilte da 
fliserne bruges som cykelsti. De nuværende forbudsskilte trænger til renovering. 
 
Svar 
Vores formål er primært kystsikring. Vi har bruger et fast beløb om året til fliselægning, hvis der skal 
lægges flere fliser må der overføres beløb fra kystsikring. Tidligere var det Fyns Amt og Skov- og Natur-
styrelsen der betalte for fliselægning, men de ophørte hermed for 25 år siden og overlod det til Kystsik-
ringslaget, at vedligeholde fliserne. Færdsel på fliserne er fastslået – det er på eget ansvar – idet fliserne 
på diger betragtes som en natursti. 
 
Poul Rasmussen 
Hvad sker der på havbunden, sand forhindrer godt fiskevand? 
 
Svar 
Strandfodring foretages for at opbygge kysten. Måden er anbefalet af rådgivere og Kystdirektoratet. 
 
Parly Larsen 
Skrivelse om forbud mod beplantning af bl.a. hyben ønskes udsendt snarest, da der er mange der ikke 
vil respektere forbud mod beplantning, med henvisning til at det ikke står nogen steder. 
 
Svar 
Kystdirektorat mener ikke at hybenroser og anden beplantning end græs gavner diget. Tværtimod. 
 
(Tilføjet – det står blandt andet i vedtægt og masser af referater, at beplantning på digerne ikke er lovlig). 
 
Jens Andersen 
Slæbested ved Fuglsang? Der har tidligere været slæbested. 
 
Svend Åge Pedersen 
Sliske er konstrueret, så den forhindrer vandopløb. 
 
Svar 
Det gamle slæbested gik ikke så langt ud. Vi mener at området let kan blive samlested for både og bådtrailere til ge-
ne for badegæsterne. I øvrigt skal Kystdirektoratet og kommunen ansøges om tilladelser, digelaget kan ikke give til-
ladelse, men skal medtages i en høringsfase. 

 
Kaj Helding 
Syntes svar var vattet. Digelaget står også for beskyttelse, og der bør ikke være en kant der ødelægger 
diget. Diget er gennemhullet af mosegrise og så porøst at diget svækkes og synker. 
 
Svar 
Vi tager det med på vores kommende besigtigelse. 
 
Herefter var der ikke flere spørgsmål og beretningen blev taget til efterretning 
 

3. Godkendelse af foregående års reviderede regnskab 2012 
 
Der henvises til årsrapport for 2012, men hovedtallene er således: 
 
3.1. Kystsikringslaget 

Årets resultat udviser et resultat på kr. 2.322.953 (kr. 2.578.950) 
 
Budgettet for 2012 udviste et overskud på t. kr. 2.498, der er således tale om et forringet resultat 
på t. kr. 175, der hovedsagligt skyldes øget vedligeholdelse. 
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Det er primært udgifter til vedligeholdelse og genopretning af diger, der belaster resultatet med t. 
kr. 586, hvilket er t. kr. 186 mere end budgetteret.  
 
I forhold til sidste år er der tale om et forringet resultat på t. kr. 256, der væsentligst skyldes øge-
de udgifter til renoveringer af diger.  
 
Formue udgør pr. 31.12.2012 kr. 11.425.118 (kr. 9.061.941) 
 
Formue er opdelt i en ”fri egenkapital” på t. kr. -7.397 (t. kr. -9.720) og en ”bunden egenkapital” 
på t. kr. 18.822 (kr. 18.782) – der er registreret en mellemregning på t. kr. 6.959 (kr. 9.237) som 
lån, der skal tilbagebetales med en andel af de kommende års opkrævede partsbidrag. 
 

3.2. Hasmark mellemste pumpelag 
 
Årets resultat udviser et overskud på kr. 6.716 (kr. 15.885) 
 
Budget 2012 udviste et overskud på t. kr. 7. 
 
Formue udgør pr. 31.12.2012 kr. 78.071 (kr. 71.355) 
 

3.3. Hasmark vestre pumpelag 
 
Årets resultat udviser et resultat på kr. 71.343 (kr. 7.410) 
 
I forhold til sidste år er der tale om øget bidrag med t. kr. 64. 
 
Budget 2012 udviste et overskud på t. kr. 2, i det der var budgetteret med udskiftning af pumpe 
på t. kr. 68. Pumpen koster dog mere, hvorfor der også er budgetteret med t. kr. 68 til pumpe i 
2013. Pumpen vil først blive skiftet når den nuværende bryder sammen. 
 
Årets formue udgør pr. 31.12. 2012 kr. 91.727 (kr. 20.383) 

 
Spørgsmål 
 
Kaj Helding 
Mener ikke vi får meget i forrentning af t. kr. 1.800 
 
Kildemose – Østre Strandvej 66 
Hvad dækker posten bestyrelse og generalforsamling, den virker stor. 
 
Svar 
Forrentningen omfatter ikke intern forrentning af mellemregning. Bestyrelse og generalforsam-
ling, dækker bestyrelsesdiæter (efter Statens takster), kørselsgodtgørelse honorar til formand 
mv. 
 
Herefter var der ikke flere spørgsmål og regnskaberne blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 
Skal være laget i hænde senest den 15. februar forud for generalforsamlingen. 
 
Der er ikke indkommet forslag. 
  
 

5. Budget 2014 
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Kystsikringslaget 
 
5.1. Budget er udarbejdet på grundlag af uændrede partsbidrag på kr. 120,00 + moms. 

 
Det budgetterede resultat udviser overskud på t. kr. 2.602 (t. kr. 2.498). Der er budgetteret med 
ændrede omkostninger til strandfodring mm., der er nedsat med t. kr. 4.000.  
 

Hasmark mellemstræknings pumpelag. 
 
5.2. Budget er udarbejdet på grundlag af uændret partsbidrag på kr. 10,00 + moms. 

 
Det budgetterede resultat udviser et overskud på t. kr. 5 (t. kr. 5) 
 

Hasmark vestre pumpelag 
 
5.3. Budget er udarbejdet på grundlag af et uændret partsbidrag på kr. 15,00 + moms. 

  
Det budgetterede resultat udviser et overskud på t. kr. 18 (t. kr. 0). 
 
Udgifterne til vedligeholdelse udgør t. kr. 15 efter forventet pumpeudskiftning. 
 

Budgetterne blev alle godkendt 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
6.1. På valg for 3 år er: 

 
Bjarne Nielsen – landmænd – modtager genvalg 
Paul Hansen, (Hasmark) – modtager genvalg 
 
Begge genvalgtes 
 

7. Valg af stedfortrædere: 
 
7.1. På valg for 3 år: 

 
Jørgen Jørgensen, Hasmark - landmænd 
Benny Krog, (Hasmark) – modtager genvalg   
 
Jørgen Jørgensen, Hasmark nyvalgtes og Benny Krogs genvalgtes. 
 

8. Valg af tillidsmænd for pumpelag 
 
8.1. På valg for 2 år: 

 
Ikke på valg vælges kun i lige årstal. 
 
Mellemstrækningens pumpelag 
Erland Redtz Jensen – ikke på valg 
 
Vestre pumpelag 
Søren Sløvborg Pedersen – ikke på valg  

  
9. Valg af suppleanter 

 
9.1. På valg for 2 år: 

 
Ikke på valg – vælges kun i lige årstal 
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Mellemstrækningens pumpelag 
Poul Sørensen 
 
Vestre pumpelag 
Henning Lind 
 

10. Eventuelt 
 
Kaj Helding 
Er sandfodringen ikke dyr. I Fyens Stiftstidende i går, fremgår det at prisen er på t. kr. 3.500. Sandet 
pumpes ind gennem store rør. Vi betaler meget i forvejen, er opgaven ikke en statsopgave? 
 
Kildemose 
Kanal parallel med Østre Strandvej er groet til, hvornår bliver den renset op? 
 
Svar 
Staten fodrer kun på Vestkysten. Vi skal ikke vente at Staten går ind med tilskud til strandfodring i indre 
danske farvande. Det vil nok kun ske ved fremtidige havvandsstigninger. Med hensyn til firmaer der kan 
løse opgaven, er der ikke den store konkurrence. Kystdirektoratet der anvender samme firma på Vestky-
sten mener at den pris vi betaler er i ok. 
 
Helge Hansen 
Det er meget godt med strandfodring, men bør høfderne ikke vedligeholdes, flere steder er stenene sun-
ket og faldet ud. 
 
Svar 
Der forsvinder 18.000 kbm. årligt, hvis der ikke fodres vil der ikke være meget at tage af. Kystdirektoratet 
går ikke ind for stenlægning, høfderne stjæler bare fra naboen, men løser ikke problemet generelt. Ideen 
med strandfodring er at løfte stranden, så den giver bedre beskyttelse. 
 
Kaj Helding 
Kan ikke undgå fodringer, men jo bedre høfder des mere effekt. 
 
Svar 
Tager det med på vores besigtigelse. 
 
Svend Åge Pedersen 
Sandet flyder bare over til Dalbybugten. 
 
Herefter var der ikke flere der ønskede ordet. 
 
Formanden sluttede derfor af med at takke dirigenten for god ledelse, tak til de fremmødte og tak for de-
res spørgsmål. 
 
 

Referat 

 
  
Mogens Stougaard 

 
 
Dirigent 
 

  
Carl Nielsen 
 
Bestyrelsen 
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Bent Dyssemark  Povl Guldbrandt Jensen  Bjarne Nielsen 
Formand  Næstformand  Fraværende 
 
 
      
Frede Kruse  Paul Hansen  Keld Styrbak 

 
 
     
Søren Holm   Erik Nøttrup 
  Fraværende 
 

Tillidsmænd for pumpelag 
 
    
Erland Redtz Jensen  Søren Sløvborg Pedersen 

Mellemstrækningen  Vestre 
 


