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Mandag den 29. 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 ???, Bonnesen Advokater 

Dirigenten skal konstatere følgende: 

At generalforsamlingen afholdes rettidigt 

At generalforsamlingen er lovlig indvarslet, med 14 dages varsel. 

 Fyens Stiftstidende 14-04-2019 og 20-04-2019 

 Ugeavisen Nordfyn 09-04-2019 og 15-04-2019 

 www.nordfynskyst.dk 

At generalforsamlingen kan godkendes som lovlig og beslutningsdygtig. 

Valg af stemmetællere. 

2. Beretning – svar på indkomne skriftlige forespørgsler er medtaget. 
 
Beretningen fremlægges af formanden Mikkel Boelck  

 

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 overskud på t. kr. 1.804 (-2.139) hvilket skyldes sandfodring i efteråret 

2017. Der var budgetteret med et overskud på t. kr. 2.069. 

Formuen udgør t. kr. 14.773 (t. kr. 13.036) heraf udgør Katastrofefonden t. kr. 18.684 (t. kr. 

18.751), faldet skyldes negativ rente på indlånskonti. 

http://www.nordfynskyst.dk/
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Mellemste pumpelag 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 111 (t. kr. 26) ændringen skyldes øget partsbidrag 

med t. kr. 72. Der var budgetteret med et overskud på t. kr. 89. 

Formue udgør t. kr. 70 (t. kr. -42) 

Vestre pumpelag 

Årets resultat udviser et underskud på t. kr. 156 (t. kr. 16), hvilket skyldes at den ventede pum-

peudskiftning nu fandt sted. Der var budgetteret med et overskud t. kr. 2. 

Formue udgør t. kr. 4 (t. kr. 160) 

4. Forelæggelse af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag – punktet udgår. 

5. Godkendelse af kommende års budget 

Kystsikringslaget 

Der budgetteres med uændret partsbidrag fra kr. 140,00 + moms i alt kr. 1175,00, sommerhuse 

har 10 parter så deres bidrag øges fra kr. 1.400,00 + moms kr. 350,00 i alt kr. 1.750,00. 

Budgetteret resultat viser et overskud på t. kr. 2.594 (t. kr. 2.594). 

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. 19 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år: 

 

Bjarne P. Nielsen (landmænd) (modtager genvalg????) –  

Paul Hansen (Hasmark) (modtager genvalg) –  
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7. Valg af personlige stedfortrædere for 3 år. 

Bent Markvor Rasmussen (modtager valg) –  
Torben Johansen (modtager valg) –  

8. Valg af tillidsmænd for pumpelag for 2 år: 

Udgår – vælges kun i lige årstal. 
 

9. Valg af suppleanter for tillidsmænd for 2 år: 

Udgår vælges kun i lige årstal. 

10. Eventuelt 

 

 
 

 

 

 

 

 


