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Mandag den 24. april 2017 kl. 19:00 afholdes der ordinær generalforsamling i Det nordfynske kyst-

sikrings-, dige- og pumpelag. 

Indbudt / mødte: 

Afbud: 

Velkomst ved formanden 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent:  

Bestyrelsen foreslår: 

Advokat Jørn Bonnesen 

Dirigenten skal konstatere følgende:  

At generalforsamlingen afholdes rettidig.  

At generalforsamlingen er lovlig indvarslet, 14 dages varsel.  

Fyens Stiftstidende 09-04 og 15-04-2017 

Ugeavisen Nordfyn 04-04 og 11-04-2017  

Lokal Journalen 04-04 og 11-04-2017  

At generalforsamlingen kan godkendes som lovlig og beslutningsdygtig. 

 

2. Beretning  

3. Godkendelse af foregående års reviderede regnskab.  

Der fremlægges årsrapport for hver af de lag der indgår i Det nordfynske kystsikrings-, dige- 
og pumpelag.  

Kystsikringslaget.  

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 2.034 (t. kr. 1.498)   

Egenkapitalen udgør 31. december 2016 kr. 15.235 (kr. 13.235) hvilket er en forøgelse med 
årets resultat t. kr. 2.034.  

Af egenkapitalen er t. kr.18.810 (t. kr. 18.845) bundet i katastrofefonden og t. kr. -3.575 (t. 
kr. -5.610) udgør den frie egenkapital.  

Hasmark mellemste pumpelag.  

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 51 (t. kr. 204)  
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Egenkapitalen udgør t. kr. -125 (t. kr. -176)  

Hasmark vestre pumpelag.  

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 2 (t. kr. 24)  

Egenkapitalen udgør t. kr. 200 (t. kr. 198)  

4. Forelæggelse og behandling af indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.  

5. Godkendelse af kommende års budget.  

Kystsikringslaget  

Partsbidraget foreslås uændret på kr.120 + moms pr. part i alt kr. 150.  

Med uændret partsbidrag vil resultatet i 2018 udvise et overskud på t. kr. 2.333.  

Det er besluttet, at strandfodre i 2017, hvorfor der er foretaget budgetkorrektion af 2017 med 
t. kr. 4.500, så resultatet efter korrektionen udviser et underskud på t. kr. 2.040 mod tidligere 
budgetteret overskud på t. kr. 2.040.  

Hasmark mellemste pumpelag.  

Partsbidraget foreslås nedsat til kr. 40,00 pr. hus (kr. 80,00) med moms kr. 50,00 (kr. 
100,00)  

Budgetteret resultat for 2018 t. kr. 106 (t. kr. 39)  

Hasmark vestre pumpelag.  

Partsbidraget foreslås uændret på kr.15,00 med moms kr. 18,75.  

Budgetteret resultat for 2018 t. kr. 8 (t. kr. 12)  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år:  

Søren Holm (Egebjerggaard – Tørresø)  

Keld Styrbak (Kristiansminde – Jørgensø)  

Frede Kruse (Hasmark)  

Ekstraordinært valg til bestyrelsen for et år.  

I stedet for Bent Dyssemark (landmænd) foreslås: Søren Dyssemark 

7. Valg af stedfortrædere.  

Valg af stedfortrædere for 3 år:  
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Anæus Nielsen (Egebjerggaard – Tørresø) (modtager genvalg) 

Parly Dupont Larsen (Kristiansminde – Jørgensø) (modtager genvalg)   

Torben Morielle (Hasmark) (modtager ikke genvalg) i stedet foreslås Henning Wandrup Jørgen-

sen, (sommerhus Østre Strandvej 104) 

8. Valg af tillidsmænd for pumpelag.  

Udgår. (Er kun på valg i lige årstal)  

9. Valg af suppleanter.  

Udgår (Er kun valg i lige årstal)  

10. Eventuelt 

 

 

Bestyrelsen  


