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Der afholdtes ordinær generalforsamling mandag den 27. april 2015 kl. 19:00 i Otterup Hallen. 
Indbudt / mødte: 65 var mødt heraf 58 stemmeberettigede  
Afbud (bestyrelsen): Ingen 
 
Dagsorden 

Velkomst ved formanden  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår advokat Jørn Bonnesen 
 
Dirigenten skal konstatere følgende: 
At generalforsamlingen afholdes rettidigt 
At generalforsamlingen er lovlig indvarslet 
At generalforsamlingen er kan godkendes som beslutningsdygtig 
---------------------------------- 
 
Advokat Jørn Bonnesen valgtes og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovlig 
og beslutningsdygtig. 

2. Beretning fremlægges 

Bestyrelsens beretning ved formanden Bent Dyssemark 
 
Vejret 
Vi har det sidste år været forskånet for skader på grund af vejeret. De seneste storme var Allan i 
oktober 2013 og Bodil i december 2013. I løbet af vinter og foråret 2014 fik genoprettet de ska-
der de to storme havde forårsaget, det var dog relativt begrænset.  
 
Forårsarbejder 
Som omtalt, fik vi kørt vores kyststrækning igennem i løbet af vinteren og foråret. I sær ved Ege-
bjerggaard fik vi forstærket skråningssikringen, det var her de største skader var sket ved stor-
mene. 
 
Ekskursion 
Bestyrelsen var i april på en tur til Nordsjælland, hvor Ole Juel fra COWI foreviste os, hvad der 
kan ske, hvis der ikke er udført kystsikring. I sær ved Rågeleje så vi hvor grelt det kunne gå. I ef-
teråret 2013 havde vi besøg af repræsentanter for de 3 Nordsjællandske kommuner, der gerne 
ville høre om kystsikring, og hvordan vi var etableret i et fælles lag. 
Derovre er de meget misundelige på vores opbygning på grund af betalingsformen, hvor vi alle 
er lige, og derfor kan sikre kysten på en god og billig måde. Vores sekretær har i efteråret 2014 
været inviteret til Helsingør for at fortælle om vores organisations opbygning. 
Vi har også oplevet at få forespørgsler om vores opbygning fra både sydhavnsøerne og lim-
fjordsområdet. 
 

  



Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag 
CVR: 3013 9712 

Referat 2014/2015 
 

 

 
 

Side 15 
 

Muldvarme / mosegrise 
Det fugtige vejr og manglende hårde vintre, har medført et øget antal muldvarpe / mosegrise, så 
vores bekæmpelse indsats har været forstærket her. 
 
Pilevej 
Efter stormen Bodil, hvor vandet igen løb ind på Pilevej, lykkedes det, at få en aftale i stand om-
kring forstærkning af den bestående skråningssikring i juli måned. I løbet af efteråret blev pro-
jektet endeligt vedtaget og kom til at omfatte 2 udvendige trapper i beton. En mellem nr. 17 og 
21 samt en mellem nr. 31 og 33.  
På sidste år generalforsamling blev der opfordret til at tage hensyn til handicappede kørestols-
brugere mv.. Det er vores opfattelse, at den bedste adgang for disse brugere, er at de henvises 
til at benytte Hotelvej, hvor der skabt en god nedkørsel. 
Der har været udtrykt generel tilfredshed med genopretningen af skråningssikringen. 
 
 
Fliser 
I 2014 blev der lagt fliser ved Tofteløkken i Tørresø, i år er der lagt fliser ved Fiskerstien i Has-
mark og ved Tofteløkken. 
Der er gjort forsøg med at skrabe græsset op, hvor det gror mellem fliserne med blandet resul-
tat, samtidig er hyben fjernet, hvor de groede ud på fliserne.  
Der er lavet et forsøg med omlægning af fliserne på en lille strækning ved Soldalen, for at vurde-
re kvaliteten og prisen ved en omlægning, her viste det sig at fliserne helt var undermineret af 
myrer. 
 
Græsslåning 
Sidste år blev græsset slået medio juni, hvilket vi erkender var for sent. Årsagen var at Pinsen og 
Grundlovsdag faldt i første halvdel af juni, så entreprenøren mente vi skulle vente til efter pin-
sen. 
Aftalen med entreprenøren er, at græsslåning skal finde sted ultimo maj primo juni, selvfølgelig 
under hensyntagen til væksten. 
Det har været nævnt, at entreprenøren anvender større og større maskiner, hvilket han siger 
han ikke gør, da det ifølge ham er de samme maskiner, der anvendes år for år, og har været an-
vendt i flere år. 
 
Overkørsler 
Vi har fået renoveret overkørslerne ved Strandvejens forlængelse og ved Strandbyen (Jørgensø-
vej), desværre er overkørslen ved Strandbyen blevet for stejl, hvilket skulle blive udbedret i uge 
18 (denne uge). 
 
Grundejerforeninger 
Vi ser gerne, at grundejerforeningerne medvirker til en god og positiv dialog med sommerhus-
ejerne, ved at fungere som den lokale repræsentant for deres områder, og derved være med til 
at skabe gode relationer mellem bestyrelse, sekretær og sommerhusbeboere.  
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Hjemmeside  
Vi har i bestyrelsen vedtaget at vi vil få udarbejdet en hjemmeside, hvor vi kan lægge relevante 
oplysninger op. Navnet er nordfynskyst.dk og er underopbygning. 
 
Til sidst en tak for, at I er kommet så mange. 
 
Bemærkninger: 
Jens Toft – Ferievej 7 
 
Allerede på GF i 2004 advarede jeg om de negative konsekvenser ved gennemførelse af kystsik-
ringen ud for Kristiansminde med anlæg af bølgebrydere og fjernelse af en række høfder, bl.a. 
høfde 108, idet der måtte forventes en øget læsideerosion SØ for høfde 108. 
 
På GF i 2005 stillede jeg et beslutningsforslag herom, men trak forslaget tilbage, idet det blev op-
lyst, at projektet også omfattede en sandfodring, som blev udført i 2005. 
 
Jeg var imidlertid ikke alene om min bekymring. Både digelagets rådgivende ingeniørfirma Cowi 
og Kystdirektoratet havde på forhånd bemærket, at der måtte forventes en øget læsideerosion 
SØ for høfde 108. 
 
Og hvordan er det så gået? 
 
Allerede et par år efter sandfodringen i 2005 var den gal igen, og der blev atter sandfodret i om-
rådet i 2009 - altså for 6 år siden. 
 
De seneste par år har det været helt galt med læsideerosionen. Der skal ikke meget blæsevejr og 
højvande til, før store områder SØ for høfde 108 er blottet for sand og erstattet af den underlig-
gende moræneler og sten. Ganske vist kommer lidt af sandet hen ad vejen tilbage, men det er et 
meget tyndt lag, som ikke altid dækker hele området. 
 
Vandområdet nærmest stranden er fyldt med sten, så man skal tage sig i agt, når man går ud i 
vandet. 
 
På GF i 2005 forbeholdt jeg mig, at genfremsætte mit forslag. Det har jeg ikke i sinde at gøre, 
idet jeg kan henholde mig til formandens svar til mine bemærkninger på GF i 2004, hvorefter de 
pågældende anlæg ville blive fjernet igen, såfremt de skabte læsideerosion, jfr. referat fra GF 
side 19/25, pkt. 2.2. 
 
Det mente formanden helt ærligt nu nok ikke, men så var munden i hvert fald lukket på mig ind-
til videre. 
 
Det vil da også være forkert at fjerne bølgebryderne ved Kristiansminde, idet de jo har haft den 
ønskede positive effekt. 
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Men hvad gør man så for at løse problemet med den negative effekt - læsideerosionen SØ for 
høfde 108? 
 
For mig at se er der kun een mulighed: Sandfodring. Det skulle digelaget have gjort i 2013, hvor 
der alligevel blev sandfodret længere mod NV. Så havde jeg næppe stået her i dag. 
 
Det vil samtidig være en fordel at genetablere høfde 108, men den skal et godt stykke ud fra ky-
sten, for at det skal have effekt. 
 
Men bestyrelsen har måske andre forslag? 
 
Tak. 
 
Svar Bent Dyssemark 
Først så det godt ud. I år ser det ikke så godt ud. Sandfodringen i vest skulle føre sandet mod øst. 
Vi tager det med på vores besigtigelse med Kystdirektoratet. Kystdirektoratet forudsatte fjernel-
se af høfder. 
 
Anne Mette Munch – Platanvej 45 
Kan / skal være medlem?  
Anlægges nyt dige foran Pilevej? 
Udseende er ikke pænt. 
Diget er højt og bredt så det tager stranden. 
Kun problemer ved 3 huse. 
3 – 4 husejere har betonmur 
Pilevej 33, har spærret for adgang. 
Trapper fylder så meget. 
Sten høfder spærrer for adgang langs stranden. 
Nr. 33 har gravet af gangsti. 
Bliver det retableret og af hvem? 
Der er kommet hestehuller. 
Det er ikke længere et sikkert sted at bade. 
Et unikt naturområde, med umulige adgangsforhold er ødelagt. 
Var på møde i april 2014 lovet orientering, der udeblev. 
Der var mødt mange fra Pilevej, men få fra Platanvej. 
Bestyrelsen varetager kun Pilevejs interesser. 
Udtrykker min mistillid til bestyrelsen. 
 
Svar Bent Dyssemark 
Højden er 2,50 m. 
Projektet er besluttet af bestyrelsen, ingen ansvarlig bestyrelse kan sidde disse problemer over-
hørig. Ved skader bliver de skadesramte spurgt til, hvad der er gjort for at undgå gentagne ska-
der. 
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Der var udsendt orientering til de berørte ejere samt formændene til de berørte grundejerfor-
eninger ligeledes til dem på Platanvej. 
Trapper er anlagt som andre steder. 
3 huse havde støbt betonmur, kystsikringslaget må ikke etablere betonmure. 
Høfderne skal lægges tilbage til skråningssikringen, så vandet ikke løber bag om høfden. 
Der har været afholdt møder med de berørte foreninger. 
Kystsikringslaget mener, det er en pligt at retablere skråningssikringen, der er anlagt i skel. 
Beton / mur har ikke samme højde. 
Slutningen ved nr. 33 går udad. 
Trapper indvendig anlægges af grundejerforeningerne – andre steder ser vi, der er lagt trætrap-
per ud over stenlægningen, af grundejerforeningerne, hvor vi ikke gør indsigelser herimod. 
Høfder spærrer, det har de altid gjort. 
Stranden er ikke privat men offentlig. 
Digelaget etablerer de udvendige trapper. 
Der bliver ikke anlagt fliser på skråningssikringen. Fliserne på de bestående diger er de anlagt af 
stat og amt. 
 
Anders Jørgensen – Kildevænget 19 
Nordfyns Kommune bør opfordres til at få udarbejdet en kystplan. 
Privat udbygning vil være et problem. 
Laget bør samarbejde med kommunen om midler til kystsikring. 
 
Svar Bent Dyssemark 
Klimaplaner opfatter alle, at ville medføre forhøjelser af digerne, hvilket ikke vil være lokaleop-
gaver. 
Klimaplan er spændende, men vil medføre højere diger. 
 
Anna Hansen – Østerballevej 104 
Trappen – der er lagt nye sten, der er smallere end de gamle, så det er farligt at gå ned ad trap-
pen. 
 
Svar Mogens Stougaard 
Har fået melding herom, vi ser på det. 
 
Arne Birk – Platanvej 11 
Ikke uenig med Anne Mette Munch. 
Vi mangler orientering. 
Der blev for 3 år siden sagt, at det ikke var et landvindingslag, men et digelag. 
Pilevej har altid ligget foran diget, mange har selv lagt sten ud, og vandet løb kun ind ved nr. 31. 
Nr. 31 får sand i stue, lukkes det og problemet var løst. 
1 – 3 – 5 har fået lagt filt, det medførte en ødelagt strand, der er også lavet udbygning. 
Pilevej til Hotelvej bør bølgebrydere fortsætte til Hotelvej, som ved Nordstrand. 
Mange penge at ofre, det kunne have ventet. 
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Svar Bent Dyssemark 
Bekræftet af offentlig myndighed, at det er bestyrelsens ansvar, at der sikres alle steder. 
Vi anlægger sikringerne i kote 2,5. 
Alle kom med, da det nye lag blev dannet ved fusion. De tidligere benævnte frie strækninger 
kom også med, og vi fik også ansvar for disse strækninger. 
Vi kan ikke bare lade stå til, når vandet løb ind på vejen. 
Vi har udført skråningssikring andre steder. 
Skråningssikringen går 1 – 2 meter længer frem, men ikke for at inddæmme. 
 
Per Carton – Brombærvej 1 
Dige 3,0 m mure 2,5 m? Kan ikke forstå højde forskel. 
 
Svar Bent Dyssemark 
Mure var etableret. Skråningssikringen skal være etableret i 2,5 m. 
 
Herefter var der ikke flere bemærkninger og debatten afsluttedes og beretningen taget til efter-
retning. 
 
Med hensyn til det stillede mistilids votum til Bent Dyssemark, forespurgte dirigenten, om ikke vi 
kunne afvente til efter regnskab og budget, så de var godkendt, i tilfælde af, at der blev vedtaget 
et mistillidsvotum, der ville medføre formandens afgang. Dette blev accepteret. 
 

3. Godkendelse af den reviderede årsrapport 

Der henvises til årsrapporten, der er opdelt i 3 afsnit, et for Kystsikringslaget, et for Mellemste 
pumpelag og et for vestre pumpelag. 
Kystsikringslaget 
Året resultat udviser et overskud på t. kr. 1.491 mod et underskud sidste år på t. kr. 1.201, afvi-
gelse skyldes primært at vi fik strandfodret sidste år for ca. t. kr. 3.600. 
Formue udgør t. kr. 11.751 mod sidste år t. kr. 10.245, heraf bundet i katastrofefond t. kr. 18.858 
mod sidste år t. kr. 18.843. Laget negative egenkapital udgør t. kr. 7.107 mod sidste år. t. kr. 
8.598. 
Mellemste pumpelag 
Årets resultat udviser et underskud på t. kr. 485 mod et overskud sidste år på t. kr. 27, ændrin-
gen skyldes at laget har oprenset alle sidekanalerne. 
Formue er på grund af ovennævnte oprensning negativ med t. kr. 380 mod sidste års positive 
formue t. kr. 105. 
Underskuddet er finansieret ved lån i kystsikringslaget. 
Vestre pumpelag 
Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 20 mod et overskud sidste år på t. kr. 63. 
Lagets formue udgør nu t.- kr. 174 mod sidste år t. kr. 155. 
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Spørgsmål til regnskabet. 
 
Henning Findshøj 
Havde et spørgsmål til oprensningen af kanalerne i mellemstrækningens digelag. 
 
Svar Mogens Stougaard 
Redegjorde for den manglende private oprensning, der havde fået pumpelaget tillidsmand til at 
tage initiativ til grundig oprensning, idet flere havde klaget over vand i området, der ikke trak 
væk. 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål. 
 
Dirigent konstaterede, at årsregnskabet enstemmigt kunne godkendes. 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag er indkommet 

5. Godkendelse af kommende års budget 

Kystsikringslaget 
Budgettet er udarbejdet med uændret partsbidrag på kr. 120 + moms pr. parts i alt kr. 150. 
Budgettet udviser et overskud på t. kr. 2.460 som er uændret fra 2015. 
Der forventes at blive afviklet t. kr. 2.500 på lagets gæld til katastrofefonden i 2016. 
Mellemste pumpelag 
Budgettet er udarbejdet med uændret partsbidrag på kr. 80 + moms pr part i alt kr. 100. 
Budgettet udviser et overskud på t.  kr. 259 som for 2015. 
Laget gæld til kystsikringslaget forventes afviklet ved udgangen af 2016. 
Vestre pumpelag 
Budgettet er udarbejdet med uændret partsbidrag på kr. 15,00 + moms pr. part i alt kr. 18,75. 
Budgettet udviser et overskud på t. kr. 18 som i 2015. 
 
------------------------------ 
 
Der var ingen spørgsmål til de fremlagte budgettet, der enstemmigt blev godkendt 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år. 

Inden man gik til valg, blev den udtrykte mistillid til Bent Dyssemark sat til afstemning. 

Imod mistillidserklæringen stemte 45 
For stemt 11 
Blanke 2 
 
I alt 58 
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Herefter forsatte generalforsamlingen med valg. 
 
Bent Dyssemark (landmænd) (modtager genvalg) 
Mikkel Boelck (Egebjerggaard – Tørresø) (modtager genvalg) 
Povl Guldbrandt Jensen (Kristiansminde – Jørgensø) (modtager genvalg) 
 
Der blev foreslået genvalg af alle 3. Alle 3 blev genvalgt. 

7. Valg af personlige stedfortrædere for 3 år. 

Poul Jespersen (landmænd) (modtager genvalg) 
Martin M. Johansen (Egebjerggaard – Tørresø) (modtager genvalg) 
Jens Toft (Kristiansminde – Jørgensø) (modtager genvalg) 
 
Der blev foreslået genvalg. Alle 3 genvalgtes. 

8. Valg af tillidsmænd for pumpelag 

Udgår - vælges kun i lige årstal. 

9. Valg af suppleanter 

Udgår - vælges kun i lige årstal.  

10. Eventuelt 

Per Carton - Brombærvej 1 

Hjemmeside var han glad for, vi havde besluttet os for at lave, han havde medbragt forslag til 
indhold, som han overdrog til bestyrelsen. 

Svar: 

Tak for det 

Poul Hansen – Slåenvej 53 

Koten er lavere end hos naboerne. 

Tage Andersen 

Der er nybygget flere huse, hvor der stadig gror hyben. 
Forundret over mistillid beretning og bestyrelse 

Herefter var der ikke flere der havde bemærkninger. 

Dirigenten udtrykte tak for god ro og orden. 
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Formanden Bent Dyssemark – Tak for de mange forespørgsler, desværre kan vi ikke være eni-
ge i alt, men bestyrelsen må tage ansvaret på sig. Tak med ønske om en god sommer til jer 
alle. 

Referat: 
 
  
Mogens Stougaard 
 
Dirigent: 
 
  
Jørgen Bonnesen 
 
Bestyrelse: 
 
 
      
Bent Dyssemark  Povl Guldbrandt Jensen  Bjarne P. Nielsen 
Formand  næstformand 
 
      
Paul Hansen  Frede Kruse  Keld Styrbak 
 
 
    
Mikkel Boelck  Søren Holm 
 
Tillidsmænd for pumpelag: 
 
 
    
Erland Redtz   Søren Sløvborg 
Mellemste pumpelag  Vestre pumpelag 


