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Der afholdtes ordinær generalforsamling mandag den 28. april 2014 kl. 19:00 i Otterup Hallen 
 

Dagsorden 

 
Fremmødte: Der var mødte 60 stemmeberettigede bidragsydere, heraf 2 ved fuldmagter. 
 
Fra bestyrelsen var der afbud fra Bjarne Nielsen. 

 
Formanden indledte med at byde velkommen og gik derefter over til dagsordenen. 

 
Velkomst  

1. Valg dirigent 

 

Bestyrelsen foreslår: Advokat Jørn Bonnesen 
 
Dirigenten skal konstatere følgende: 

at generalforsamlingen afholdes rettidigt 
at generalforsamlingen er lovlig indvarslet 
at generalforsamlingen kan godkendes som beslutningsdygtig 
 
BESLUTNING 
 
Generalforsamlingen blev godkendt enstemmigt. 

2. Beretning 

Bestyrelsens beretning ved formanden Bent Dyssemark 
 
Der er glædeligt at I er mødt så talstærkt frem, det vidner om interesse for laget og kysten. 
Det seneste år blev ret så begivenhedsrigt, i forhold til de foregående år. 
 

Sandfodring 
I april blev der pumpet sand ind ved Nordstrand, Fuglsang, Vestlige del af Tørresø til Havesko-
ven ved Egebjerggaard. Vi fik leveret ca. t. 70 kubikmeter sand fordelt ligeligt på de to stræk-
ninger. Pris ca. t. kr. 3.500. 
 
Stormen Allan 
I oktober fik den første storm, hvor vindretningen betød, at der ikke skete nævneværdige ska-

der på lagets anlæg. 
 
Stormen Bodil 
I december kom så årets anden store storm, som af sted kom høj vandstand på ca. 1,60 over 
normal vandstand. Det medførte at der ved Pilevej løb vand ind flere steder. 
Vi har i bestyrelsen løbende drøftet sikring af Pilevej, og har fået opmålt kystlinjens højde for-
an sommerhusene, og vores entreprenør er anmodet om, at gennemgå strækningen, med 

henblik på en løsning af sikringsproblematikken.  
Endvidere var vandet faretruende tæt på de sommerhuse der ligger foran digerne, men stop-
pede før, der blev anrettet skader på sommerhusene, så vidt vi er orienteret. 

 
Skråningsanlæggene 
Overordnet klarede skråningsanlæggene stormen, men flere steder blev stenene godt og 

grundigt smidt rundt. Værst så det ud ved Egebjerggaard Haveskov, hvor skråningssikringen 
på en strækning på ca. 50 meter blev alvorligt beskadiget.  
Men også andre steder blev skråningssikringen som. F. eks. Ved Kildevænget i Jørgensø 
stærkt beskadiget. 
Vi besluttede at entreprenøren straks efter Nytår skulle gå i gang med en gennemkørsel for 
reparationer af skråningssikringerne langs hele kysten. Tidligere har vi gennemgået kysten 
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hvert forår, men de foregående tre år, har det ikke være nødvendigt, til gengæld kostede 
årets gennemkørsel ca. t. kr. 500, svarende til prisen på ca. 3 – 4 normale gennemkørsler. 
Ved en gennemkørsel forstås, at entreprenøren får langt nedrullede sten på plads, både på 

skråningsanlæg og høfder. 
Vi har fået henvendelser om vi ikke kunne forhøje stenlægningen visse steder, vi har anmodet 
entreprenøren herom, men er blevet gjort opmærksom på, at det ikke skulle være sket alle 
steder. 
Vi vil selvfølgelig følge op herpå, men arbejdet vil først blive udført til efteråret, så vi ikke skal 
køre med de store maskiner nu hvor i er ved at indtage jeres sommerhuse. 

 
Sandet på forstranden 
Stormen trak sandet ud fra forstranden på flere strækninger, men det er i det store hele vendt 
tilbage. Ved højvande og pålandsvind trækkes sandet ud mellem forstranden og 1. revle, hvor-
fra det så skyller op igen når det bliver på lands vind. 
 

Hvad der kan ske 

Bestyrelsen har netop været på en ekskursions tur til Nordsjælland, som blev voldsomt beska-
diget ved Stormen Bodil. Her kunne vi ved selvsyn konstatere at deres ødelæggelser langt 
oversteg vores, alene ved Rågeleje forventes der på en strækning ved Rågeleje Strandvej at 
komme til at koste t. kr. 3.000 og ved Udsholdt en udgift på t. kr. 1.500, men det var også ty-
deligt, at der ikke var en planlagt struktur og helhed i deres kystbeskyttelse. 
Vores sekretær har været inviteret til møde i februar for at fortælle, hvad der var sket på vo-
res kyst og hvad vi bruger på kystsikring i gennemsnit om året. Deres store problem er, at der 

ikke kan skabes enighed om en fornuftig betalingsmodel, som vi kender herfra. De vil dog prø-
ve at skabe politisk opbakning til, at se på en betalingsmodel som vores, hvor alle bidrager ens 
og alle har fælles glæde af stranden. 
Det skal bemærkes at vi er ca. 2.500 bidragsydere, hvor de alene i Gribskov kommune er 
14.000 bidragsydere, men de diskuterer stadig og der sker ikke en fornuftig og planlagt kyst-
sikring. 

Konklusionen på vores tur er at vi skal sætte stor pris på, at vi har fået skabt et kystsikring-
slag, hvor alle bidrager og alle kan med rette nyde vores strand, og vi således kan igangsætte 
og reparere kysten så snart skaderne opstår, uden at vi først skal til at søge om fremskaffelser 

af midlerne til dette arbejde. 
 
Vandstands stigning 
Vi er opmærksomme på de prognoser, der forudser vandstandsstigninger, ved vores kyst. PÅ 

vores tur blev vi dog også oplyst om, at nok stiger vandstanden, men det gør vores land også 
her i området, så det imødegår en del af havvandsstigningen. 
 
Økonomi 
Som det senere vil fremgå af vores årsregnskab, har laget fortsat en gæld til vores Katastrofe-
fond, men denne gæld vil blive nedbragt de kommende år, hvor vi ikke umiddelbart forventer 
behov for kystfodring. 

Med dette vil jeg slutte beretningen og ønske jer alle en god sommer. 
 
Bemærkninger og kommentarer til beretningen: 
 
Jørgen Andersen, Pilevej 3 
Der bør følges op på, at sten på høfderne føres helt tilbage til diget. 

 
Blev taget til efterretning 
 
Parly Dupont Larsen, Bag Diget 1. 
Trailere er blevet skyllet op på stranden hvor de ligger mere eller mindre tilsandet. Vi har to 
liggende ved Kystvejen. 
 

Det er noteret. 
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Mette Munch, Platanvej 45 
Pilevej – hvad er løsningen, adkomst til stranden over Pilevej ønskes bibeholdt, eventuelt med 
trapper. Ifølge gammel beslutning skal baglandet orienteres om projekter. Vi har interesse for 

en fælles strand. Et projekt bør i høring. 
 
Så længe der ikke foreligger et projekt at tage stilling til, er det ikke relevant, at indkalde til 
orientering. Vi er i undersøgelsesstadiet. 
 
 

Henning Findshøj, Østre Strandvej 198 
 
Gennemgangen – der mangler at blive lagt sten på høfderne tilbage til diget. Ved Østre 
Strandvej 200, er diget sunket. 
 
Der er en åben rende langs fløjdiget. Renden er blevet renset op, men der ligger stadig beton 

stykker der hindrer frit løb. 

 
Vi undersøger sagen. 
 
Ved Østre Strandvej 259 – 268 – løber vandet under diget. 
 
Østparken 67 udfor fløjdiget er sandet trukket væk, så de nederste 3 trin er kommet til syne 
og beton muren blottet. 

 
Der vil blive fulgt op på dette. 
 
Mette Munch, Platanvej 45 
Gennemgang - sediment er fjernet ved 33 huse, adgang skal bevares også for kørestolsbruge-
re 

 
Det skal tages hensyn til kørestolsbrugere, men det er trods alt vigtigere at sikre husene. 
 

Anders Jørgensen, Kildevænget 19 
Vandet vil frem over stige - bør sokkelhøjden ikke tilpasses. 
 
Emnet har været drøftet med kommunens embedsmænd. 

 
Anders Halshusene 1 
Høfder skal vel ligge op til skråningssikringen – mangler. 
 
Der skabes læside erosion. 
 
Vi følger op. 

 
Mette Munch, Platanvej 45 
Det er få der beslutter, det er ikke demokratisk. 
 
Nogle gange er vi i bestyrelsen nød til at træffe nogle beslutninger, der ikke er enighed om, da 
vi skal tage hensyn til hvad kystdirektoratet anviser. 

 
Jens Toft – Ferievej 7 
Hjemmeside på nettet har før været efterspurgt hvornår tages det op? 
 
Vi har ikke besluttet noget pt., men bør nok tage emnet op. 
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3. Godkendelse af foregående års reviderede regnskab (2013) 

Der henvises til årsrapporten for 2013, men hovedtallene er således: 

3.1 Kystsikringslaget 

Årsresultat udviser et underskud på t. kr. 1.201 mod et overskud sidste år på t. kr. 2.323, 
der væsentligst skyldes, at vi har fået strandfodret. 
 
Formue udgør i alt t. kr. 10.245 mod t. kr. 11.425, fordelt således:  
Katastrofefonden t. kr. 18.843 (t. kr. 18.823)  
Fri egenkapital t. kr. -8.598 (t. kr. -7.397) 

3.2 Hasmark mellemste pumpelag 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 27 mod et overskud sidste år på t. kr. 7. 

Formuen udgør t. kr. 105 mod t. kr. 78 sidste års.  

3.3 Hasmark vestre pumpelag 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 63 mod et overskud sidste år på t. kr. 71. 
Formuen udgør t. kr. 155 mod t. kr. 92 sidste års. 
 

BESLUTNING 
 
Der har et forslag om, at sætte noget af den likvide kapital i obligationer.  
 
Det må vi ikke for vores tilsynsmyndigheder. 
 
Herefter godkendtes årsregnskabet enstemmigt. 

4. Indkomne forslag 

Der er ikke noget forslag – punktet udgår 

5. Godkendelse af kommende års budgetter (2015) 

5.1 Kystsikrings- og digelaget budget for 2015 

Budgettet foreslår uændret parts bidrag på kr. 1.200,00 ekskl. moms, der vil give et bud-
getteret overskud på t. kr. 2.660, idet der ikke forventes strandfodring før i 2016 eller 2017. 

 
Forventet udvikling i gæld til katastrofefonden t. kr. 7.815 ved udgangen af 2014, t. kr. 
5.315 ved udgangen af 2015. 

5.2 Hasmark mellemste pumpelag budget for 2015 

Budgettet er udarbejdet på grundlag af et øget partsbidrag til kr. 80 fra de nuværende kr. 
10. 
Forøgelsen skyldes oprensning / renovering af side kanaler. 

Det budgetterede resultat for 2014 er korrigeret med t. kr. 500 til renovering mv. og udviser 
derefter et underskud på t. kr. 495 for 2015 udviser budgettet et overskud på t. kr. 259, 
som skal anvendes til tilbagebetaling af lån. 

5.3 Hasmark vestre pumpelag budget for 2014 

Budgettet er udarbejdet med uændret partbidrag på kr. 15,00. 
 
Det budgetterede resultat udviser et overskud på t. kr. 18. 

 
BESLUTNING 
 
Det blev stillet spørgsmål til manglende budget for Pilevej. 
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Det oplystes at der ikke var indlagt budget for Pilevej, da vi ikke har nogen indikationer på 
omkostningerne hertil. Projektet vil dog blive taget op som budgetregulering, når beløbet 

kendes. 
 
Herefter godkendtes budgetterne enstemmigt. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg for 3 år er: 
 

Søren Holm (Egebjerggaard – Tørresø) 
Keld Styrbak (Kristiansminde – Jørgensø) 
Frede Kruse (Hasmark)  
 

Alle er villige til at modtage genvalg 
 
BESLUTNING 

 
Per Carton, Blåbærvej 1, kritiserede bestyrelsen for manglende gennemsigtighed og ville gerne 
stille sig til rådighed. 
 
Herefter præsenterede Søren Holm sig med henblik på afstemning. 
 
Mette Munch, Platanvej 45 

Mente at projektet for Pilevej var besluttet 
 
Louise Snedgaard, Pilevej 31 
Kendte ikke projekt? 
 
Herefter blev der udtrykt ønske om, at vende tilbage til dagsorden og valg til bestyrelsen. 

 

Keld Styrbak og Frede Kruse genvalgtes uden modkandidat. 
Der var afstemning om den sidste plads, hvor Søren Holm valgtes med 44 stemmer mod 14 
stemmer til Per Carton. 

7. Valg af stedfortrædere 

På valg for 3 år er: 
 

Anæus Nielsen (Egebjerggaard – Tørresø) 
Parly Dupont Larsen (Kristiansminde – Jørgensø) 
Lars Bech Nielsen (Hasmark) – modtager ikke genvalg. I stedet for Lars Bech Nielsen foreslår 
bestyrelsen: Torben Morielle. 
 
Anæus Nielsen og Parly Dupont Larsen er villige til at modtage genvalg. 
 

Ekstra ordinært for 1 år: 
 
Ekstra ordinært vælges ny stedfortræder for Mikkel Boelck (Egebjerggaard – Tørresø) der er 

indtrådt i bestyrelsen, i stedet foreslår bestyrelsen Martin J. Johansen 
 
 

BESLUTNING 
 
Anæus Nielsen og Parly Dupont Larsen blev begge genvalgt. 
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Torben Morielle blev enstemmigt valgt for Hasmark. 
 
Martin J. Johansen valgtes enstemmigt. 

8. Valg af tillidsmænd for pumpelag 

På valg for 2 år er: 
 
Erland Redtz Jensen (Mellemstrækningens pumpelag) 
Søren Sløvborg (Vestre pumpelag) 
 

Begge er villige til at modtage genvalg 
 
BESLUTNING 
 

Begge genvalgtes enstemmigt. 

9. Valg af suppleanter 

 

På valg for 2 år er: 
 
Henning Lind (vestre pumpelag) 
Poul Sørensen (mellemstrækningens pumpelag) 
BESLUTNING 
 
Begge genvalgtes enstemmigt. 

10. Eventuelt 

Tage Andersen 
Også ude ved Østre Strandvej ligger der trailere i strandkanten, der er kommet frem efter 
stormene. 
 

 

Da der herefter ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden samt en 
god debat. 
 
Formanden afsluttede med takkede de fremmødte for en god debat, og tak for fremmødet, endvi-
dere rettede han en tak til bestyrelsen og sekretæren for et godt samarbejde. Sluttelig takkede 
han Jørn Bonnesen for hans gode måde at lede generalforsamlingen på. 
 

Referat: 
 
  
Mogens Stougaard 
 
 
Dirigent: 

 
  

Jørn Bonnesen, advokat  
 
 
Bestyrelsen: 

 
      
Bent Dyssemark  Povl Guldbrandt Jensen  Paul Hansen 
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Frede Kruse  Keld Styrbak  Søren Holm 
 

    
Mikkel Boelck  Bjarne Nielsen 
  Afbud 
 
 
 

Tillidsmænd for pumpelag 
 
    
Erland Redtz Jensen  Søren Sløvborg 
mellemstrækningen  vestre 


