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Det Nordfynske Kystsikrings-, dige- og pumpelag 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Mandag den 30. august 2021 

I Otterup Idrætscenter 

 

 

Der anmodes om forhåndstilmelding på info@nordfynskyst.dk, på grund af Cocid-19 situationen. 

Eventuel fuldmagt bedes anført. 

 

 

 

 

Dirigent: 

   

Bo Tverskov, advokat 

Ret til ændringer forbeholdes. 

  

mailto:info@nordfynskyst.dk
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Mandag den 30. august 2021 afholdes ordinær generalforsamling i det Nordfynske kystsikrings-, 

dige- og pumpelag. 

Indbudte / mødte: 

Afbud: 

Velkomst ved formanden 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår: Advokat Bo Tverskov 

Dirigenten skal konstatere følgende: 

At generalforsamlingen afholdes rettidigt 

At generalforsamlingen er lovlig indvarslet, med 14 dages varsel. 

 Fyens Stiftstidende 15-08-2021 og 21-08-2021 

 Ugeavisen Nordfyn 11-08-2021 og 18-08-2021 

 www.nordfynskyst.dk 

At generalforsamlingen kan godkendes som lovlig og beslutningsdygtig. 

Valg af stemmetællere. 

 

Forslag: 

Erland Redtz Jensen og Søren Sløvborg Petersen 

 

 

2. Beretning – svar på indkomne skriftlige forespørgsler er medtaget. 
 
Beretningen for 2020 og 2021 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. 

http://www.nordfynskyst.dk/
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Årsrapporten er derfor opdelt i 3 delregnskaber. 

Kystsikringslaget 2019: 

Året resultat udviser et overskud på t. kr. 2.062 (t. kr. 1.804). 

Der var budgetteret med et overskud på t. kr. 2.083 (t. kr. 2.069). 

Formuen udgør t. kr. 16.761 (t. kr. 14.773) heraf udgør Katastrofefonden t. kr. 18.609 (t. kr. 

18.684), faldet skyldes negativ rente på indlånskonti. 

 

Kystsikringslaget 2020: 

Året resultat udviser et overskud på t. kr. 307 (t. kr. 2.062). 

Der var budgetteret med et overskud på t. kr. 2.594 (t. kr. 2.083). 

Formuen udgør t. kr. 16.968 (t. kr. 16.761) heraf udgør Katastrofefonden t. kr. 18.510 (t. kr. 

18.609), faldet skyldes negativ rente på indlånskonti. 

 

 

Mellemste pumpelag 2019: 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 87 (t. kr. 111).  

Der var budgetteret med et overskud på t. kr. 87 (t. kr. 89). 

Formue udgør t. kr. 156 (t. kr. 70) 

 

Mellemste pumpelag 2020: 

Årets resultat udviser et underskud på t. kr. -262 (t. kr. 87).  

Der var budgetteret med et overskud på t. kr. 51 (t. kr. 87). 

Formue udgør t. kr. -105 (t. kr. 156) 

 

 

Vestre pumpelag 2019: 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 28 (t. kr. -156).  

Der var budgetteret med et overskud t. kr. 12 (t. kr. 2). 

Formue udgør t. kr. 31 (t. kr. 4) 
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Vestre pumpelag 2020: 

Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 38 (t. kr. 28).  

Der var budgetteret med et overskud t. kr. 19 (t. kr. 12). 

Formue udgør t. kr. 70 (t. kr. 31) 

 

 

4. Forelæggelse af indkomne forslag 

4.1 Grundejerforeningen Område 7 Tørresø Strand fremsender 15. februar 2020 følgende for-

slag: 
 

Grundejerforeningen Område 7, Tørresø Strand imødeser Kyst og Digelagets bekræftelse på 
vores henvendelse af 12.12.2019 på, trappen (v/høfde 63) udfor Brombærvej 21, der blev 
nedlagt den 23. april 2014 af Kyst og Digelaget, var en endegyldig beslutning. 
 
 
 
 

 
 

 

4.2 Sebastian Bruun, Brombærvej 19, fremsender 15. februar 2020 følgende forslag: 
 
I dag skal forslag være fremsendt senest den 15. februar forud for samme års generalfor-

samling. Generalforsamlingen er i år fastsat til den 27. april, dog uden officiel indvarsling 
med dagsorden. Denne praksis ønskes ændret, således det reelt er muligt at indsende for-
slag til generalforsamlingen efter annoncering af denne. 
 

 
 
 
 
 

4.3 Sebastian Bruun, Brombærvej 19, fremsender 15. februar 2020 følgende forslag: 

 
Der savnes større gennemsigtighed af lagets bestyrelsesarbejde. I forlængelse heraf undrer 
det, at referatet fra generalforsamlingen 2019 (29. april 2019) ikke er underskrevet – hvad 
skyldes dette? 
 
 
 

 

4.4 Sebastian Bruun, Brombærvej 19, fremsender 15. februar 2020 følgende forslag: 
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Lagets vedtægter fremstår forældede og revisionstrængende, fx nævnes det, at amtet væl-
ger medlemmer til bestyrelsen, hvilket næppe kan være tilfældet. 

Forslag: 

Den kommende bestyrelse bør revidere lagets vedtægter (til godkendelse på generalforsam-

ling) foruden at opdatere hjemmesiden med henblik på større gennemsigtighed. 

 

 

4.5 Vestre Pumpelag – forslag til vedtægtsændring, der muliggør differentieret opkrævning.  
 
 

5. Godkendelse af kommende års budget 

Kystsikringslaget – 25.526 parter 2021: 

Der budgetteres med uændret partsbidrag kr. 140,00 + moms kr. 35,00 i alt kr. 175,00, sommer-

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

Budgetteret resultat viser et overskud på t. kr. -1.680 (t. kr. 2.594). 

 

Kystsikringslaget – 25.526 parter 2022: 

Der budgetteres med uændret partsbidrag kr. 140,00 + moms kr. 35,00 i alt kr. 175,00, sommer-

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

Budgetteret resultat viser et overskud på t. kr. 1.820 (t. kr. -1.680). 

 

 

 

Hasmark mellemste pumpelag – 3.620 parter 2021: 

Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 30,00 + moms i alt kr. 37,50 pr. part, for som-

merhuse bliver det kr. 300,00 + moms i alt kr. 375,00. 

Budgetteret resultat t. kr. 49. 

 

Hasmark mellemste pumpelag – 3.620 parter 2022: 

Der budgetteres med øget partsbidrag til kr. 40,00 + moms i alt kr. 50,00 pr. part, for sommer-

huse bliver det kr. 400,00 + moms i alt kr. 500,00. 

Budgetteret resultat t. kr. 85. 
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Hasmark vestre pumpelag – 3.176 parter 2021: 

Der budgetteres med øget partsbidrag på kr. 30,00 (kr. 20,00) + moms i alt kr. 37,50 (kr. 25,00) 

pr. part, for sommerhuse kr. 300,00 (kr. 200,00) + moms kr. 375,00 (kr. 250,00). 

Budgetteret resultat t. kr. 48 

 

Hasmark vestre pumpelag – 3.176 parter 2022: 

Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 30,00 (kr. 30,00) + moms i alt kr. 37,50 (kr. 

25,00) pr. part, for sommerhuse kr. 300,00 (kr. 300,00) + moms kr. 375,00 (kr. 375,00). 

Budgetteret resultat t. kr. 48 

 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år på valg er (2020): 

Søren Holm (Egebjerggaard - Tørresø) 

Keld Styrbak (Kristiansminde – Jørgensø) 

Frede Kruse (Hasmark) 

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år på valg er (2021): 

Søren Dyssemark (Landmænd) 

Mikkel Boelck Nielsen (Egebjerggaard – Tørresø) 

Carsten Sylvester Bryder (Kristiansminde – Jørgensø) 

 

7. Valg af personlige stedfortrædere for 3 år på valg er (2020): 
Anæus Nielsen (Egebjerggaard – Tørresø), modtager ikke valg – bestyrelsen foreslår Jørgen 

Andersen (Pilevej 3) som ny suppleant.  
Parly Dupont Larsen (Kristiansminde – Jørgensø) 
Henning Wandrup Jørgensen (Hasmark), modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Rene 
Kristensen (Tværstranden 27) som ny suppleant, ønsker senere ikke valg – se valg år 2021. 
 
 
Valg af personlige stedfortrædere for 3 år på valg er (2021): 

Leif Pettersson (Landmænd) 
Martin M. Johansen (Egebjerggaard – Tørresø) 
Claus Bo Jørgensen (Kristiansminde – Jørgensø) 

Valg af personlig stedfortræder for 1 år 

Henning Wandrup Jørgensen er fratrådt, Rene Kristensen blev forslået sidste år 2020, som ny 

suppleant, men ønsker senere ikke valg, hvorfor Gitte Jørgensen, Østre Strandvej 136, foreslås 

som ny suppleant for et år. 
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8. Valg af tillidsmænd for pumpelag for 2 år på valg er (2020): 

Hasmark mellemste pumpelag: Erland Redtz Jensen. 
Hasmark vestre pumpelag: Søren Sløvborg. 

 
 
Valg af tillidsmænd for pumpelag for 2 år på valg er (2021): 

Udgår kun på valg hvert andet år. 
 

9. Valg af suppleanter for tillidsmænd for 2 år på valg er (2020): 

Hasmark mellemste pumpelag: Poul Sørensen. 

Hasmark vestre pumpelag: Henning Lind. 
 

Valg af suppleanter for tillidsmænd for 2 år på valg er (2021): 

Udgår kun på valg hvert andet år. 
 
 

 

10. Eventuelt 

 

 

 

 

Bestyrelsen 


