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Der afholdtes ordinær generalforsamling mandag den 25. april 2016 kl. 19:00 i Otterup Hallen. 

Mødte: 83 heraf stemmeberettigede 67 

Afbud (bestyrelsen): 

Dagsorden 

Velkomst ved formanden  

1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår advokat Jørn Bonnesen, der valgtes enstemmigt. 

 

Dirigenten skal konstatere følgende: 

At generalforsamlingen afholdes rettidigt 

At generalforsamlingen er lovlig indvarslet, 14 dages varsel 

Fyens Stiftstidende 10-04 og 16-04-2016 

Ugeavisen Nordfyn 5-04 og 12-04-2016 

Lokal Journalen 05-04 og 12-04-2016 

At generalforsamlingen kunne godkendes som beslutningsdygtig. 

 

Dirigenten oplyste om fejltryk i de første annoncer i ugeavisen Nordfyn og Fyens Stiftstidende, 

og om der var nogen, der protesterede mod generalforsamlingens lovlige indvarsling, hvilket 

ikke var tilfældet. 

 

Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 

 

Dirigenten udpegede 2 stemmetællere, Søren Sløvborg og Erland Redtz Jensen, der begge blev 

godkendt. 

 

2 Beretning fremlægges 

Bestyrelsens beretning ved formanden Bent Dyssemark 

 

Vejret 

Vi har det sidste år været forskånet for skader på grund af vejret. I 2015 har der været 3 større 

storme Dagmar og Egon i januar og i november – december har der været 3, Freja, Gorm og 

Helga.  

Gorm var en kategori 3 storm ifølge DMI og medførte en vandstand i Bogense på 120 cm over 

DVR90. Vi blev kontaktet af en sommerhusejer, da vandstanden toppede, som var meget be-

kymret hvis vandstanden steg yderligere. 

Den retablerede skråningssikring på Pilevej viste sin berettigelse, da vandet for første gang i 

mange år, ikke trængte ind på Pilevej. 

 



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

Referat 2015/2016 
 

 

 
 

Side 22 
 

De 2 øvrige storme var ret harmløse for vores kyst. 

 

Overflade vand 

Hasmark vestre pumpelag (som ligger under kystsikringslaget) fik så meget vand 2. juledag, at 

tilsynsførende kontakte mig, om det var ok at rekvirere Beredskabet allerede nu, da vandet steg 

i afvandingskanalen. På trods af Beredskabet hjælp skete der alligevel oversvømmelse på neder-

ste arealer. 

Det viste sig senere, at det var afvandingsrøret fra kanalen og til sandfanget, der var skredet fra 

hinanden, så vandet ikke kunne løbe op til pumpestationen på Vestre Strandvej.  

Forholdet er nu udbedret, så vi håber at lignende ikke sker fremover. 

 

Entreprenørens forårsarbejder 

Vi fik kørt vores kyststrækning igennem i løbet af vinteren og foråret 2016. I den forbindelse har 

vi fjernet hybenroser foran og på diget. Denne plante hører til invasive planter, som står på Na-

turstyrelsens liste over invasive planter, der bør udryddes. 

Endvidere blev der ved gennemkørslen rettet op på nedsunkne fodsten, slået jern ned på be-

tonhøfderne og lagt nedrevne sten tilbage på høfderne. 

 

Fjorddiget 

Fjorddiget – langs fjorden fra Halshusene til Hofmansgave er blevet opmålt efter aftale med 

Hofmansgave og det er konstateret, at det ikke holder højden på hele strækningen. 

Der arbejdes videre med dige projekt. 

 

Muldvarme / mosegrise 

Det fugtige vejr og manglende hårde vintre, har medført et øget antal muldvarpe / mosegrise, 

så vores bekæmpelse indsats har været forstærket.  

Vi har en stående aftale med en skadedyrs bekæmper, men problemet er, at den gift der anven-

des kræver en jordtemperatur over 5 grader for at virke, men han kører i området så snart tem-

peraturen er til det. 

Samtidig skal fastslås, at vi bekæmper på diger og ved dige foden. 

 

Klage over etablering af skråningssikringen på Pilevej 

Sidst i juni 2015 modtog vi anmodning om bemærkning til etablering/forstærkning af kystbe-

skyttelse på ejendomme på Pilevej. 

Da sagen stadig verserer har vi pt. Ingen yderligere tilføjelser. 

 

Fliser 

Vi har som tidligere år fået renoveret fliserne i år primært på en strækning fra Nordstrand og 

mod øst, der ud over er særligt dårlige steder blevet repareret. 

 

Græsslåning 
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Aftalen med entreprenøren er, at græsslåning skal finde sted ultimo maj primo juni, selvfølgelig 

under hensyntagen til væksten. 

 

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.  

 

Strandfodring 

Ved den kommende strandfodring, er vi opmærksomme på, der nok bør punktfodres længere 

mod øst, og spares på fodringen ved Egebjerggaard, da sandet her ikke flyder ned langs kysten i 

den takt vi kunne ønske, ligesom vi er opmærksomme på læside erosioner, som forekommer på 

differentierende steder.  

Vi skal dog også huske at strandfodring er ikke at skabe strand, men at skabe kystsikring. 

 

Hjemmeside  

Vi har fået udarbejdet en hjemmeside, hvor vi kan lægge relevante oplysninger op.  

Navnet er nordfynskyst.dk. 

Siden vil fortsat være under opbygning/ombygning. 

Vi har foreløbig oprettet en oversigt over myndigheder, sommerhusforeninger, bestyrelse og 

suppleanter, nyheder, generalforsamlinger, regnskaber, vedtægter mm, regulativ.  

Efter etablering af hjemmesiden, vil vi ophøre med at udsende information til sommerhusfor-

eningerne med posten. For de foreninger hvor vi har en mail adresse, vil vi sende en oriente-

ringsmail efter behov. I bedes derfor venligst sende os besked ved skift af kontaktpersoner i je-

res sommerhusforening. 

 

Til sidst en tak for, at I er kommet så mange en tak til bestyrelse, sekretær. 

 

Bemærkninger 

 

Preben Lauridsen, Strandbyvej 78 

Jeg har hørt der bliver lukket for kloakpumperne, har det noget på sig?  

 

Jørgen Jespersen, Svend Hansens vej 23 

Var beredskabet godt nok? 

Foreligger er en rapport over beredskabets reaktioner? 

Var vi gode nok? 

Nabos hus stod under vand. 

Hybenroser ved Vestre Strandvej 45 – affald efterladt på stranden. 

Trappe ved Vestre Strandvej 47 – blev opsat efter lang ventetid. 
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Digekronen (fliserne) er dårlige, renoveret til nr. 25, men fra nr. 29 og udad i sær ud for nr. 35, 

er fliserne dårlige. 

 

Stine Randrup, Bomosevej 8 

Hvad indbefatter det at være tillidsmand? 

 

Formanden 

Kystkloakken 

Hvis en pumpe stopper, stopper de efterfølgende pumper. Vandcenter syd har lavet 

forsøg ved Tørresø, for at få mindre vand til rensningsanlægget. Vandcenter Syd er i 

tvivl om, hvad de skal gøre. De opfordrer til at kontrollere med farvet vand, men regn-

vandet løber fortsat i kystkloakken. 

 

Tillidsmænd for pumpelag 

Tillidsmænd fører tilsyn med pumper. Mellemstrækningens tillidsmand havde opren-

set render, som laget medlemmer selv betalte for at få oprenset. 

Pumpelagene aflægger selvstændige regnskaber. 

 

Entreprenør skulle også oprense på stranden, efter fjernelse af hybenroserne. 

 

Fliserne 

Tidligere fik vi tilskud hertil, men er blevet beskåret disse midler. Vi har et budget på t. 

kr. 100, som vi anvender hvert år. Vi har noteret, at strækningen fra Vestre Strandvej 

29 mod vest trænger til renovering. 

 

Jørgen Jespersen, Svend Hansens vej 23. 

Det er vel en fælles sag med landmændene. Fliserne er en vurdering. Besigtigede selv situatio-

nen ved Vestre Strandvej, situationen var ekstraordinær. Jeg betaler selv til digelaget. 

 

Per Carton, Brombærvej 1 

Overfladevand er et problem. Beredskabsstyrelsen giver ingen melding om, hvorledes proble-

met kan løses. 

 

Ann-Mette Munch, Platanvej 45 

Kloakvand stod op af kloakkerne. 

 

Formanden 

Det er ikke kystsikringslaget opgave, at sørge for bortskaffelse af overflade vand. Be-

redskabsstyrelsen indstillinger er ikke undersøgt. 
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Per Carton, Brombærvej 1 

Vi snakker vel samme sprog. Laget er et pumpelag. 

 

Formanden 

Søren fra Vestre Pumpelag var opmærksom på den stigende vandstand. Det var en 

helt ekstraordinær situation, alt var vandmættet, efter de store nedbørmængder tidli-

gere. 

 

Anne Marie Aabel, Granvænget 24 

Du siger, at laget ikke har ansvar for fliser? Digelaget har vel et ansvar? 

 

Formanden 

Vi har et budget på t. kr. 100 til fliser. 

 

Preben Lauridsen, Strandbyvej 78 

Kan vi ikke samarbejde? 

 

Formanden 

Ikke uenig, men har ikke kontakt med øvrige pumpelag. Overflade vandet er et anlig-

gende for Vandcenter Syd. 

 

Jørgen Andersen, Pilevej 3 

Der er kun Hasmark vestre pumpelag og Mellemstrækningens pumpelag, der indgår i Kystsik-

ringslaget. 

 

Ann-Mette Munch, Platanvej 45 

Vi får ikke noget ud af at henvende sig til kommunen og vandcenter Syd, der afviser det er deres 

problem. 

 

Jørgen Andersen, Pilevej 3 

Henviser til Tørresø Strand Vestre Pumpelag, Bent Andersen, Tørresøvej 75. 

 

Anders Jørgensen, Kildevænget 19 

Høfderne ved Kildevænget er sprunget over. Vores formand har skrevet til jer. 

 

Aage Mehlbye, Niels Nielsens Minde. 

Østre Strandvej, ved renovering løftes vejen, hvorledes forholdes til, at der opstår niveau for-

skel mellem vejen og fliserne op til diget? 

 

Formanden 

Trapper på diget bagside varetages af sommerhusforeningerne og betales af disse. 
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En flisegang vor niveauet ændrer sig fordi vejprojektet ændrer højden på vejen, må 

påhvile projektet. 

 

Kaj Helding, Nordstrandsvej 31 og 35 

Vandet – Alle brønde var fyldt. Vandcenter Syd kendte ikke til det, men var ikke i tvivl om, at det 

var overflade vand. Nordfyns Kommune vidste heller ikke noget. 

 

Fliserne – Er det cykelstier. Der er skiftet fliser, men der er store niveau forskelle, hvor folk væl-

ter og slår hovedet ned i fliserne. Der ønskes en opretning af niveauforskellene. 

 

Hvem har ansvaret hvis nogen kommer til skade. 

 

Dirigenten orienterede om ansvar, afhænger af love og vedtægter. 

 

Formanden 

Fyns Amt har tidligere vurderet fliserne som natursti, hvor man færdes på eget an-

svar. 

 

Kej Helding, Nordstrandvej 35 

Muldvarpe – i sær ud for nr. 35 – bedre bekæmpelse ønskes. 

 

Formanden 

Vi støtter os til uddannede folk. 

 

Jens Toft, Ferievej 7 

Der er ingen strandfodring? Ikke af det rekreative. Ønsker at den oprindelige handlingsplan føl-

ges. 

 

Formanden 

Vi har ikke fået genoprettet alt endnu. En sidegevinst ved strandfodring er en god 

strand. 

 

Jørgen Jespersen, Svend Hansens vej 23 

Bevoksning er uønsket, det gælder vel også på fliserne? Et budget kan vel tages op? 

 

Poul Kildemose, Østre Strandvej 66 

Hasmark mellemstræknings bidragsforhøjelse? 

 

Kassereren 

Falder igen i 2017, til tidligere niveau. 
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Formanden 

Overflade vand. Der skal foretages beregninger af vand fra opland mv, som skal fore-

tages af ingeniørfirmaer og det koster. 

 

Tommy Jensen, Bomosevej 8 

Var ramt af vandskade. Hvorledes fremtidssikres. Skal der udarbejdes et projekt? 

 

Formanden 

I kan jo indkalde til et medlemsmøde for bidragsydere til jeres pumpelag. 

 

Ole Larsen, Vestre Strandvej 35 

Bestyrelse for pumpelaget? 

 

Formanden 

Tillidsmanden er en slags bestyrelsesformand. 

 

Stine Randrup, Bomosevej 8 

Ansvar for pumpelag? 

 

Henning Findshøj, Østre Strandvej 198 

Hvem har ansvar for render. Tillidsmænd bør øve ansvar for disse. 

 

Formanden 

Foreslår evt. egen pumpelag. 

 

Per Carton, Brombærvej 1 

Verden ændrer sig. Kunne vi ikke få skabt en kontakt til pumpelagene? 

 

Formanden 

Vi vil gerne være behjælpelige med oprettelse af liste over pumpelagene. 

 

Anne Marie Aabel, Granvænget 24 

Pumpelagene har en formand. Vi ringer til formanden og han kommer og renser op, og fordeler 

omkostningerne. Find ud af hvem der er jeres formand. 

 

Preben Lauridsen, Strandbyvej 78 

Det er en god ide fra formanden med oprettelse af en navneliste. 

 

Herefter var der ikke flere der ønskede ordet og beretningen blev godkendt. 
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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. 1.498 mod sidste år på t. kr. 1.491. 

 

Formue udgør t. kr. 13.235 mod sidste år t. kr. 11.751, heraf bundet i katastrofefond t. kr. 

18.845 mod sidste år t. kr. 18.858. Laget negative egenkapital udgør t. kr. 5.610 mod sidste år. t. 

kr. 7.107. 

 

Mellemste pumpelag 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 205 mod et underskud sidste år på t. kr. 485 (opren-

set alle sidekanalerne).  

 

Formuen er negativ med t. kr. -176 mod sidste års formue t. kr. -380. 

Underskuddet er finansieret ved lån i kystsikringslaget. 

 

Vestre pumpelag 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 24 mod sidste år på t. kr. 20 

 

Lagets formue udgør nu t. kr. 198 mod sidste år t. kr. 175. 

 

Bemærkninger: 

 

Per Carton, Brombærvej 1 

Vi var lovet en specificeret opgørelse over omkostningerne for diget på Pilevej. Bestyrelsen lo-

vede så de dyreste enkelt poster. 

 

Preben Lauridsen, Strandbyvej 78 

Var det lovet? 

 

Ann Mette Munch, Platanvej 45 

Var lovet det ville fremgå af årsrapporten. 

 

Per Carton, Brombærvej 1 

Vi var lovet. 

 

Jørgen Andersen, Pilevej 3 

Der har været stenlægning i 30 år. 
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Ann Mette Munch, Platanvej 45 

Hun kunne huske næsten 60 år tilbage og der var ingen dige. 

 

Ole Larsen, Vestre Strandvej 35 

Kan vi ikke bare få en note på vedligeholdelsen. 

 

Herefter blev der stemt om årsrapportens godkendelse. Et overvejende flertal stemte for og 4 

stemte imod. 

 

4 Indkomne forslag 

 

Ann-Mette Munch har fremsendt følgende forslag 

 

4.1 Frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen bliver ikke den 15. februar, men 14 

dage inden generalforsamlingen afholdes. 

 

Bemærkninger 

 

Jens Lauridsen, Strandbyvej 78 

Foreslog at forslagene medtages i den annoncerede dagsorden. 

 

AFSTEMNING 

Vedtaget.  

 

4.2 Skiltningen ved det nye, fremskudte dige nedtages.  (Hvem har vedtaget dette, og hvem har 

betalt det?)  

 

Punkterne 4.2, 4.4 og 4.5 blev behandlet samlet. 

 

Bemærkninger 

 

Ann Mette Munch, Platanvej 45 

Begrundede forslaget med, at oplæse den klage over diget på Pilevej som hun havde sendt til 

Naturstyrelsen. 

 

Elin Greve, Monavænget 6 

Ændrer adgang for gangbesværede?  

 

Afstemning om skilte skulle nedtages: 
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Det blev vedtaget at skilte ikke skulle nedtages. 

 

 

4.3 Der oprettes en række vandopsamlingsbassiner fra Hotelvejen (Område 9) og ud til udløbet 

ved Egensedybet, således at overskydende vand ved store regnmængder, hvor pumperne luk-

ker og derved ikke kan pumpe vandet væk, kan udledes i disse bassiner.   På denne måde vil 

en hel række sommerhuse blive fri for oversvømmelser. 

 

Forslagsstiller trak forslaget. 

 

4.4 Optagning af gelændere ved de opsatte, nu helt tilsandede betontrapper, således at der ikke 

står gelændere uden trapper. 

 

Se også punkt 4.2 

 

Afstemning om gelænder skulle nedtaget. 

 

Et stort flertal for at gelænder ikke skulle nedtages. 

 

 

4.5 At trappen ved mellemgangen ved Pilevej genopsættes, således at gangbesværede igen kan 

komme til stranden.  Der behøves ikke et gelænder. 

 

Se også punkt 4.2 

 

Der var spørgsmål til hvilken trappe og forslagsstiller oplyste at det drejer sig om trappen mel-

lem Pilevej nr. 31 og 33. 

 

Afstemning om trappe skulle opsættes. 

 

Der var flertal for at trappe skulle opsættes. 

 

4.6 At bestyrelsesmedlemmer er på genvalg hvert 2. år og ikke hvert 3. år. 

 

Forslagsstiller trak forslaget 

 

4.7 At der bliver indhentet tilbud på anlæg af en hovedkloakledning til regnvand, idet mængden 

af regnvand og grundvand stiger, således at det vil give et fortsat problem for grundejere fra 

Hotelvejen, hvor Platanvej går, og frem til Egensedybet. 

 

Forslagsstiller trak forslaget. 
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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 2016. 

 

Der forventes at blive afviklet t. kr. 2.500 på lagets gæld til katastrofefonden i 2017. 

 

Mellemste pumpelag 

Budgettet er udarbejdet med uændret partsbidrag på kr. 20 + moms pr. part i alt kr. 25. 

 

Budgettet udviser et overskud på t.  kr. 39 mod t. kr. 259 i 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. 12 mod t. kr. 18 for 2016. 

 

Alle budgetter blev vedtaget enkelt vis. 

 

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år. 

 

Bjarne P. Nielsen (landmænd) (modtager genvalg) – blev genvalgt 

Paul Hansen (Hasmark) (modtager genvalg) – blev genvalgt 

 

7 Valg af personlige stedfortrædere for 3 år. 

 

Jørgen Jørgensen (landmænd) (modtager ikke genvalg)  

I stedet foreslås Bent Markvor Rasmussen (modtager valg) – der blev ny valgt. 

Benny Krog (Hasmark) (er afdød og modtager derfor ikke genvalg)  

I stedet foreslås Torben Johansen (modtager valg) – der blev nyvalgt 

 

8 Valg af tillidsmænd for pumpelag 

 

På valg for 2 år er: 

 

Erland Redtz Jensen (Hasmark Mellemstræknings Pumpelag)  

Søren Sløvborg (Hasmark Vestre Pumpelag) 
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Begge modtager genvalg – begge genvalgtes. 

 

9 Valgs af suppleanter 

 

På valg for 2 år er: 

Poul Sørensen (Hasmark Mellemste Pumpelag)  

Henning Lind (Hasmark Vestre Pumpelag) 

Begge modtager genvalg – begge genvalgtes  

 

10 Eventuelt 

 

Per Carton, Brombærvej 1 

Stillede sidste år forslag om hjemmeside, men i forhold til hans liste er der mangler. 

 

Sekretæren 

Bekræftede at listen var modtaget. 

 

Anders Jørgensen, Kildevænget 19 

Foreslår at laget ophører med assistance til pumpelag. 

 

Herefter var der ikke flere der ønskede ordet og dirigenten afsluttede sin rolle med at takke de 

fremmødte for god ro og orden. 

 

Til sidst takke formanden dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, tak til alle fremmødte, 

tak til bestyrelsen og sekretæren. Vandet fyldte meget og skal vi have et rent kystsikringslag?  

Der er nok at tænke på, men tak for i aften og kom godt hjem.  

 

Referat: 

  

Mogens Stougaard 

Dirigent: 

  

Advokat Jørgen Bonnesen 

 

Bestyrelse: 
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Bent Dyssemark  Povl Guldbrandt Jensen  Bjarne P. Nielsen 

Formand  næstformand 

 

      

Paul Hansen  Frede Kruse  Keld Styrbak 

 

    

Mikkel Boelck  Søren Holm 

Tillidsmænd: 

 

    

Erland Redtz Jensen  Søren Sløvborg 

Mellemste pumpelag  Vestre pumpelag   

  

  

 

 

 

 

 

  


