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Mandag den 30. april afholdes ordinær generalforsamling i det Nordfynske kystsikrings-, dige- og 

pumpelag. 

Indbudte / mødte: 

Afbud: 

Velkomst ved formanden 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår: Advokat Henrik Popp Hansen, Bonnesen Advokater 

Dirigenten skal konstatere følgende: 

At generalforsamlingen afholdes rettidigt 

At generalforsamlingen er lovlig indvarslet, med 14 dages varsel. 

 Fyens Stiftstidende 15-04-2018 og 21-04-2018 

 Ugeavisen Nordfyn 10-04-2018 og 17-04-2018 

 www.nordfynskyst.dk 

At generalforsamlingen kan godkendes som lovlig og beslutningsdygtig. 

Valg af stemmetællere. 

2. Beretning – indkommet skriftlig forespørgsel 

 

3. Godkendelse af foregående års reviderede regnskab 

Der fremlægges en fælles årsrapport for Det Nordfynske kystsikringslag, Hasmark Vestre Pumpe-

lag og Hasmark Mellemste pumpelag. 

Årsrapporten er derfor opdelt i 3 delregnskaber. 

Kystsikringslaget 

Året resultat udviser et underskud på t. kr. 2.139 (2.034) hvilket skyldes sandfodring i efteråret 

2017. Der var budgetteret med et underskud på t. kr. 2.040. 

Formuen udgør t. kr. 13.036 (t. kr. 15.235) heraf udgør Katastrofefonden t. kr. 18.751 (t. kr. 

18.810), faldet skyldes negativ rente på indlånskonti. 

Mellemste pumpelag 

http://www.nordfynskyst.dk/
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Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 26 (t. kr. 108) ændringen skyldes dels nedsat partsbi-

drag med t. kr. 218 og mindre omkostninger t. kr. 133. Der var budgetteret med et overskud på 

t. kr. 39. 

Formue udgør t. kr. -42 (t. kr. -68) 

Vestre pumpelag 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 16 (t. kr. -55), ændringen skyldes færre kanalomkost-

ninger. Der var budgetteret med et overskud t. kr. 12. 

Formue udgør t. kr. 160 (t. kr.143) 

4. Forelæggelse af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag – punktet udgår. 

5. Godkendelse af kommende års budget 

Kystsikringslaget 

Der budgetteres med øget partsbidrag fra kr. 120,00 + moms i alt kr. 150,00 til kr. 140,00 + 

moms kr. 75,00 i alt kr. 175,00, sommerhuse har 10 parter så deres bidrag øges fra kr. 1.200,00 + 

moms i alt kr. 1.500,00 pr sommerhus til kr. 1.400,00 + moms kr. 350,00 i alt kr. 1.750,00. 

Partsbidraget forhøjes på grund af øgede udgifter til fliser og fjernelse af hyben samt ønsket om 

at få sparet op til kommende udgifter til forhøjelse af diger mm, på grund af den forventede 

øgede havvandsstigning. 

Budgetteret resultat viser et overskud på t. kr. 2.069 (t. kr. -2.040), hvilket skyldes sandfodringen 

i 2017. 

Hasmark mellemste pumpelag 

Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 40,00 + moms i alt kr. 50,00 pr. part. 

Budgetteret resultat t. kr. 87. 

Hasmark vestre pumpelag 

Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 20,00 + moms i alt kr.25,00 pr. part. 

Budgetteret resultat t. kr. 12 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år: 

 

Søren Dyssemark (landmænd) – bestyrelsen foreslår genvalg 

Mikkel Boelck (Egebjerggaard – Tørresø) – bestyrelsen foreslår genvalg 
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Povl Guldbrandt Jensen (modtager ikke genvalg – i stedet foreslår bestyrelsen Carsten Sylvester 

Bryder (sommerhus adresse Forstranden 7). 

7. Valg af personlige stedfortrædere for 3 år. 

 

Poul Jespersen – (landmænd) (modtager ikke genvalg, i stedet foreslår bestyrelsen Leif Petters-

son, Gl. Jørgensø 9)  

Martin M. Johansen (Egebjerggaard – Tørresø) (modtager genvalg)  

Jens Toft (Kristiansminde – Jørgensø) – (modtager ikke genvalg i stedet foreslås Claus Bo Jørgen-

sen) 

8. Valg af tillidsmænd for pumpelag for 2 år: 

Erland Redtz Jensen (Hasmark mellemste pumpelag) 

Søren Sløvborg (Hasmark vestre pumpelag) 

9. Valg af suppleanter for tillidsmænd for 2 år: 

Poul Sørensen (Hasmark mellemste pumpelag)   

Henning Lind (Hasmark vestre pumpelag) 

10. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 


