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Mandag den 24. april 2017 kl. 19:00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Det nordfynske kyst-
sikrings-, dige- og pumpelag. 

Mødte: 61 personer inkl. fuldmagter var der 65 stemmeberettigede. 

Afbud: Ingen 

Velkomst ved formanden 
Mikkel Boelck præsenterede sig som lagets nye formand efter afdøde Bent Dyssemark, og bad for-
samlingen rejse og minde Bet Dyssemark med et minuts stilhed. Ære være Bents Minde.  

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. 

BESLUTNING 

Generalforsamlingen blev godkendt. 

2. Beretning  

Som ny formand anmoder jeg om forståelse for, at jeg måske ikke kan svare på alt, men må 
trække på den øvrige bestyrelse og sekretæren. 

Vejret 

Vi har i vinter atter være forskånet, for væsentlige skader, på vores anlæg hvilket har medført at 
vi i år ikke har gennemført den sædvanlige forårs renovering.  

Sandfodring 

Vi har besluttet at foretage strandfodring i år. Fodringen var planlagt til marts – april, men vi har 
desværre stadig ikke modtaget en tilladelse, selv om vi har begrænset ansøgningen til, at måtte 
overføre ind pumpnings strækningen ved Veststranden til Snerlevænget – Pilevej og uændret fra 
Strøget til Soldalen. Vi har derfor rykket strandfodringen til juni måned. 
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Fremtidig sandfodring 

Vores ansøgninger tager i dag udgang i den 20-årige Kysttekniske undersøgelse, som COWI udar-
bejdede i 1997 - 1999, og som siden har dannet grundlag for kystbeskyttelse af vores kyststræk-
ning. 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at undersøge mulighederne for, at få udarbejdet en ny 20 årig ind-
sats plan. Vores tilsynsførende fra kystdirektoratet har foreslået, at vi søger om en ”fri” stående 
tilladelse til at måtte ind pumpe en given mængde sand, som f.eks. de nuværende 18.000 m3 i 
gennemsnit pr. år, som er den beregnede mængde, der forsvinder pr. år. Det er den tilsynsføren-
des opfattelse, at lagets bestyrelse har en bedre indsigt i, hvor der er behov for strandfodring 
end direktoratet. 

Med de sagsbehandlingstider Kystdirektoratet har, ville det være dejligt med en mere fleksibel 
tilladelse. 

Lovliggørelse af sikringsanlæg ved Pilevej 

Da vi i 2014 anlagde sikringsanlæg ved Pilevej, var det vores opfattelse, at det var en rest fra 
stormskade renoveringen efter stormen i 2006. Efter at vi havde udført anlægget blev der i maj 
2015 klaget over anlægget til Natur- og Miljøstyrelsen, som har videresendt klagen til Kystdirek-
toratet for en eventuelt lovliggørelse, hvilket Kystdirektoratet arbejder med.  

Kystdirektoratet har haft skiftende medarbejdere til at behandle sagen, som desværre ikke er 
afsluttet endnu. 

Det har tidligere år været fremført, at der ikke tidligere har været beskyttelse af sommerhusene 
på Pilevej og at de ikke har betalt til kystsikringen. Dette kan afvises, da alle sommerhusejere 
langs vores kyststrækning er omfattet af vedtægten, og derfor betaler alle ens bidrag og har 
gjort det siden 1986, hvor den nye vedtægt trådte i kraft. 

Det er vores håb, at vi på fremtidige generalforsamlinger, derfor kan undgå personlige indlæg / 
angreb på bestyrelse, naboer mm. Vi skulle alle gerne arbejde for det fælles projekt, der hedder 
kystbeskyttelse af hele den nordfynske kyst, med så god strandbred som muligt. 

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at den nedtagne trappe mellem Pilevej 31 og 
33 skulle retableres. Efterfølgende har det i bestyrelsen været drøftet, om det overhovedet 
burde have været til afstemning, da der kører en sag hos Kystdirektoratet om lovliggørelse af 
skråningsbeskyttelsen og som økonomisk vedrører de lokale grundejerforeninger. 

Ejerne af grundene på hver side af overgangen var absolut ikke interesseret i, at der blev monte-
ret en indvendig trappe, som var etableret tidligere, da toppen af skråningssikringen blev an-
vendt som udsigtsplatform, herunder at kunne se direkte ind på naboernes terrasser. Endvidere 
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var der mange der mente, at skråningssikringen var beregnet til at gå på, hvilket aldrig har været 
meningen. Gående henvises til at gå på diget, der er flisebelagt mellem Pilevej og Platanvej. 

Bestyrelsen har for mange år siden besluttet, at de indvendige trapper var et anliggende for 
sommerhusforeningerne, hvorfor generalforsamlingsbeslutningen sidste år blev problematisk, 
da bestyrelsen så skulle løse en lokal interesse konflikt, Derved opstod tanken om, at bringe for-
mændene for sommerhusforeningerne ind i løsningen af konflikten. 

Det er vores håb, at ved at lægge projekter ud lokalt, vil der forhåbentligt kunne skabes en bedre 
harmoni mellem sommerhusbeboerne, så vi kan udgå de senere års debatter om lokale emner.   

Sommerhusforeningerne 

Vi har tidligere opfordret til at gøre brug af sommerhusforeningerne, når der rettes henvendelse 
til kystsikringslaget, da der så vil være en balance i henvendelser, der gør det nemmere for be-
styrelsen, at vurdere indholdet i henvendelserne. 

Trapper 

I den kysttekniske rapport fra 1999, skulle vi etablere yderligere udvendig skråningssikring, da 
diget kun er på 2,25 meter i højden. Her blev alle trappeovergange sløjfet, og der blev kun etab-
leret trapper med 200 meters mellemrum på den udvendige side og ned på forstranden. Begrun-
delse var, fra Kystdirektoratets side, at så ville der ikke være nogen, der havde over 100 meter til 
en nedgang. 

Fliser på digekronen 

Bestyrelsen har sammen med entreprenøren arbejdet med, at finde på bedre løsninger af pro-
blemerne med at fliserne skrider fra hinanden samt ukrudt mellem fliserne. Der vil i år blive gjort 
forsøg med at brænde ukrudtet af et par gange i løbet af sæsonen. Det skulle ske ved, at man 
kører med en lille ATV´er, der ikke skader diget. Endvidere skulle fliserne lægges på en bredere 
top, end den der f. eks er på diget ved Soldalen, hvor toppen er meget stejl. 

Sidste år blev det foreslået på generalforsamlingen, at øge budgetbeløbet til fliser, hvilket besty-
relsen har taget til efterretning og øget budget beløbet med yderligere kr. 100.000. 

Beløbet anvendes først til reparation af dårlige mindre strækninger og efterfølgende anvendes 
resten af budget beløbet til anlæggelse af større strækninger, hvilket i år har omfattet stræknin-
gen fra Forstranden mod Strøget i Kristiansminde. 

Digerne 

Græsset på digerne bliver slået 2 gange årligt, den sidste gang dog kun i et skår øverst mod dige-
kronen. Der har været opfordret til at gøre mere ved invasive plantearter på digerne, hvorfor vi 
skal overveje at slå dige skråningerne helt ned mere end 1 gang. 
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De invasive arter vi skal bekæmpe, er japaner græs og hyben, som vi har kendskab til. Bekæm-
pelse af hyben på digerne, såvel indvendig som udvendig side er lagets opgave, hvorimod vi ikke 
kan bekæmpe dem neden for digerne på sommerhusejernes grund. Vi skal derfor opfordre til, at 
sommerhusejerne selv prøver at udrydde hyben, da det ikke hjælper meget at fjerne dem på 
dige skråningerne, hvis de forsat gror i haver mm da frøene let spredes med vinden. 

Udenfor dige skråningerne vil det være en opgave for sommerhusejerne eventuelt for sommer-
husforeningerne at bekæmpe de invasive arter. 

Fjorddiget 

Vi har besluttet at renovere Fjorddiget, så det igen kommer op på den foreskrevne højde på 2,25 
meter. Arbejdet er i gang sat. 

Parkeringspladsen ved Vennelyst. 

Rækværket til beskyttelse af dige skråningen er renoveret. 

Dræn udløb 

Vi har fået sat blå markeringspæle op ved samtlige drænudløb på hele kyststrækningen for mar-
kering af, hvor der er udløb, for at beskytte udløbene ved kørsel med entreprenørmaskiner. 

Endvidere har vi sørget for at ødelagte udløb på forstranden flere steder er blevet repareret. Der 
er udarbejdet oversigtskort og adresseliste for pumpelag og øvrige udløb af overfladevand langs 
kyststrækningen. 

Udgravning i digerne 

Det er desværre konstateret, at der ved byggerier, i sær i Hasmark området, bliver gravet ind i 
dige skråningerne. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at dette ikke er lovligt, da det svækker diget 
enormt, når der ikke er fast jord på bagskråningen. Et diges svageste led er bagskråningen, da 
det er den der skal holde hele diget. Når der så graves ind i diget, er jorden porøs og let at skylle 
væk ved bølgeoverslag. 

Oasen ved Hasmark 

Vi har erfaret, at rampen ved Oasen er blevet skyllet fra hinanden. Allerede ved lægningen sidste 
år havde vi en drøftelse med kommunen om de anlagte ramper ved Fuglsang og Oasen, og vi 
gjorde opmærksom på, at det ville øge erosionen på læsiden (østside). Kommunen lovede at de 
ville være opmærksomme herpå. Nu har det vist sig, at erosionen øst for Oasen mod Løkkevæn-
get / Østre Strandvej er meget voldsom, da der mangler mere end 1 meter sand her, hvilket 
truer skråningssikringen her. 

Det var hvad vi havde valgt at berette. 



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

Referat 2016/2017 
 

 

 
 

Side 24 
 

Spørgsmål Jette Schibler 
 
Hvad er Japaner græs? 
 
Svar: 
Det er en invasiv grøn plante der kan minde om bregner. 
 
Herefter var der ikke flere der ønskede ordet. 
 

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)  

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)  
 
SPØRGSMÅL 
Der blev spurgt til Katastrofefonden og hvorledes der skaffes midler hertil. 

Svar: 

Før sammenlægningen af digelag og kystsikringslag i 1986, skulle i digelagene indbetales 10 % af 
til- og ombygningsværdierne på sommerhusene. Det var noget der gav anledning til en masse 
uenigheder om værdierne mm. Ved sammenlægningen var der i alt ca. kr. 10 mio. i de sammen-
lagte katastrofekonti, der så i gennem årene er blevet tilført den årlige forrentning, så den i dag 
udgør ca. kr. 18 mio. 
 
Der må ikke hæves midler fra Katastrofefonden, men der må lånes med pligt til tilbagebetaling. 
Udover renterne er det op til bestyrelsen, at budgettere med tilførsel, hvis der findes behov for 
tilførsel af yderligere midler. Fyns Amt havde tidligere tilsyn med laget og dets overholdelse af 
brug af Katastrofefonden. Dette tilsyn ligger i dag hos Nordfyns Kommune. 
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Ved stormen i 2006, blev stort set hele vores kyststrækning revet op, og det var et stort og om-
fattende arbejde at få genoprettet kystsikringen. Økonomisk beløb sig til kr. 10 – 12 mio., som vi 
lånte af Katastrofefonden og siden løbende har tilbagebetalt. 
 
BESLUTNING 
Herefter var der ikke flere spørgsmål og dirigenten konstaterede at regnskabet var godkendt. 

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. 2.460.  

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)  
 
BESLUTNING 
 
Dirigenten konstaterede at de fremlagte budgetter med partsbidrag var godkendt. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år:  

Søren Holm (Egebjerggaard – Tørresø) – Dion Drue blev også foreslået, efter skriftlig afstem-
ning blev Søren Holm valgt med 44 stemmer mod Dion Drue 14 stemmer, 7 stemmer var 
blanke. 

Keld Styrbak (Kristiansminde – Jørgensø) – genvalgt med akklamation. 

Frede Kruse (Hasmark) – genvalgt med akklamation. 

Ekstraordinært valg til bestyrelsen for et år.  
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I stedet for Bent Dyssemark (landmænd) foreslås: Søren Dyssemark – nyvalgt med akklama-
tion. 

7. Valg af stedfortrædere.  

Valg af stedfortrædere for 3 år:  

Anæus Nielsen (Egebjerggaard – Tørresø) (modtager genvalg) – genvalgt med akklamation. 

Parly Dupont Larsen (Kristiansminde – Jørgensø) (modtager genvalg) - genvalgt med akkla-
mation. 

Torben Morielle (Hasmark) (modtager ikke genvalg) i stedet foreslås Henning Wandrup Jørgen-
sen, (sommerhus Østre Strandvej 104) – nyvalgt med akklamation. 

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 
 
Der var ikke noget under eventuelt. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen for god ro og orden og gav ordet for en afsluttende be-
mærkning fra formanden. 

Formanden takkede de fremmødte for deres deltagelse og takkede dirigenten. 

Referat: 

Mogens Stougaard 

Dirigent: 

Jørn Bonnesen 

Bestyrelsen: 

Mikkel Boelck  Povl Guldbrandt Jensen  Paul Hansen 
Formand  Næstformand 

Frede Kruse  Keld Styrbak  Søren Holm 

Bjarne Nielsen  Søren Dyssemark 

Tillidsmænd for pumpelag 
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Erland Redtz  Søren Sløvborg 

 

   

 

  


