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Mandag den 24. april 2023 kl. 19:00 afholdes ordinær generalforsamling i det Nordfynske kystsik-
rings-, dige- og pumpelag i Otterup Idrætscenter. 

 
Indbudte / mødte: 
 
Afbud:  

 
Velkomst ved formanden 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår: Advokatfirmaet Bo Tverskov, Kielberg Advokater A/S 
Dirigenten skal konstatere følgende: 
At generalforsamlingen afholdes rettidigt 
At generalforsamlingen er lovlig indvarslet, med 14 dages varsel. 
 Fyens Stiftstidende søndag den 9-04-2023 og lørdag den 15-04-2023 
 Ugeavisen Nordfyn onsdag den 05-04-2023 og onsdag den 12-04-2023 
 www.nordfynskyst.dk 
At generalforsamlingen kan godkendes som lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Valg af stemmetællere. 
Forslag: 
Paul Hansen, Keld Styrbak og Carsten Bryder 
 

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

 

3. Godkendelse af foregående års reviderede regnskab 

Årsrapporten ligger på lagets hjemmeside www.nordfynskyst.dk og vil blive gennemgået ved 
projektor visning. Årsrapporten vil derfor ikke blive omdelt. 
Der fremlægges en fælles årsrapport for Det Nordfynske kystsikringslag, Hasmark Vestre Pumpe-
lag og Hasmark Mellemste pumpelag. 
Årsrapporten er derfor opdelt i 3 delregnskaber. 

3.1 Kystsikringslaget 2022: 

Kystsikringslaget har 25.526 parter. 
Året resultat udviser et resultat på t. kr. 2.540 (t. kr. -325). 
Der var budgetteret med et resultat på t. kr. -1.820 (t. kr. 1.680). 

http://www.nordfynskyst.dk/
http://www.nordfynskyst.dk/
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Formuen udgør t. kr. 18.950 (t. kr. 16.532) heraf udgør Katastrofefonden t. kr. 18.277 (t. kr. 
18.399), faldet skyldes negativ rente på indlånskonti. 
 

3.2 Mellemste pumpelag 2022: 

Det Mellemste Pumpelag har 3.620 parter. 
Årets resultat udviser et resultat på t. kr. 95 (t. kr. 77).  
Der var budgetteret med et resultat på t. kr. 85 (t. kr. 49). 
Formue udgør t. kr. 66 (t. kr. -29) 
 

3.3 Vestre pumpelag 2022: 

Vestre pumpelag hr. 3.176 parter. 
Årets resultat udviser et resultat på t. kr. -185 (t. kr. 64).  
Der var budgetteret med et resultat t. kr. 48 (t. kr. 48). 
Formue udgør t. kr. -51 (t. kr. 134) 
 

4. Forelæggelse af indkomne forslag 

4.1 Indkommet forslag fra Soldalens Grundejerforening 

4.2 Indkommet forslag fra Jette Schibler 

4.3 Vedtægt ajourføring. 

Vedtægten er under ajourføring med aktuelle henvisninger.   

5. Godkendelse af kommende års budget 

Budgetter vil blive fremvist på projektor og omdeles ikke. 

5.1 Kystsikringslaget – 25.526 parter 2023: 

Der budgetteres med uændret partsbidrag kr. 160,00 + moms kr. 40,00 i alt kr. 200,00 pr. hektar. 
Sommerhuse har 10 parter så deres bidrag bliver kr. 1.600,00 + moms kr. 400,00 i alt kr. 
2.000,00. 
Budgettet udviser et resultat på t. kr. -236 (t. kr. 2.314). 
 

5.2 Hasmark mellemste pumpelag – 3.620 parter 2023: 

Der budgetteres med et nedsat partsbidrag på kr. 30,00 + moms i alt kr. 7,50 pr. part, for Som-
merhuse bliver det kr. 300,00 + moms i alt kr. 375,00. 
Budgettet udviser et resultat på t. kr. 77 (t. kr. 85). 

5.3 Hasmark vestre pumpelag – 3.176 parter 2023: 

Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 40,00 (kr. 40,00) + moms i alt kr. 50,00 i alt (kr. 
50,00) pr. part, for sommerhuse kr. 400,00 (kr. 400,00) + moms kr. 500,00 (kr. 500,00). 
Budgetteret udviser et resultat på t. kr. 71 (t. kr. 48) 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år på valg er (2023): 

 
Søren Holm (Egebjerggaard – Tørresø) modtager genvalg  
Keld Styrbak (Kristiansminde – Jørgensø) modtager ikke genvalg, i stedet foreslås Claus Johansen 
(formand i GF Kildevænget) modtager valg 
Frede Kruse (Hasmark) – modtager genvalg 

7. Valg af personlige stedfortrædere for 3 år på valg er (2023): 
Jørgen Andersen (Egebjerggaard – Tørresø) – modtager genvalg 

Parly Dupont Larsen (Kristiansminde – Jørgensø) – modtager genvalg 
Gitte Jørgensen (Hasmark) – modtager genvalg 

8. Valg af tillidsmænd for pumpelag for 2 år på valg er (2023): 

Udgår – kun på valg hvert andet år. 

9. Valg af suppleanter for tillidsmænd for 2 år på valg er (2022): 

Udgår – kun på valg hvert andet år. 

10. Eventuelt 

 
 
 
Bestyrelsen 
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