Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag
CVR: 3013 9712
Referat 2017/2018

Mandag den 30. april 2018 afholdtes ordinær generalforsamling for det Nordfynske kystsikrings-,
dige- og pumpelag i Otterup Hallen.
Frem mødte: Der blev registreret 46 stemmeberettigede.
Afbud: Ingen
Velkomst ved formanden
Dagsorden:
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår: Advokat Henrik Popp Hansen – der valgtes med akklamation.
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
At generalforsamlingen kan godkendes som lovlig og beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere – Povl Guldbrandt Jensen, Erland Redtz Jensen og Tage Andersen blev
valgt.
BESLUTNING
Generalforsamlingen kunne herefter godkendes som lovlig og beslutningsdygtig.
2.

Beretning
Vejret

I oktober fik vi vinterens værste storm, set fra Kystsikringslagets side. Den kom 8 dage efter at vi
havde fået sandfodret og trak næsten alt sandet ud i havet. Heldigvis kom det dog relativt hurtigt tilbage, men det er den risiko der er.
Ellers har vi været forskånet for de helt store ødelæggelser.
Storm med højvande har der ikke været nogen af, der har udgjort en større trussel.
Sandfodring
Som nævnte på sidste års generalforsamling, planlagde vi en sandfodring i foråret 2017, men vi
fik først tilladelsen i slutningen af juni måned, hvorfor vi udskød sandfodringen til september, og
den blev som sagt afsluttet primo oktober.
Der blev fodret fra Veststranden (Snerlevænget) til og med Pilevej samt ved Kristiansminde fra
Strøget til Soldalen.
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I forbindelse med den omtalte storm, der trak sandet ud og lagde det meste tilbage, opstod der
”indsøer” da sandet begynder med at lægge sig i vandkanten – først når der kommer en god
blæst skyldes vandet og sandet højere op på stranden og planer den ud.
Det er spurgt fra Kristiansminde, om vi ikke plejer at skubbe sandet op – her er svaret at det plejer vi ikke. Naturen plejer at løse problemerne selv, hvilket også skete ved Kristiansminde.
Der er ligeledes spurgt til ineffektive bølgebrydere, der er sunket ned i sandet. Vi har ikke planer
om, at ændre på disse kystnære bølgebryder. Skal der gøres noget, skal vi ansøge om tilladelse
til anlæggelse af yderligere bølgebrydere, som dem der er bygget ned mod Soldalen.

Kystdirektoratet har afsluttet deres sagsbehandling, men efter fælles aftale, vil den først blive
sendt i høring, når de fremtidige kystsikringsansøgninger skal behandles af kommunerne, hvilket
var planlagt til den 1. januar 2018, men er blevet udskudt et par gange, så det seneste tidspunkt
vi har hørt er 1. september.
Årsagen til at vi skal vente på sagsbehandlingen er overgået til kommunen skyldes, at Kystdirektoratet er pålagt, at kræve fodringer i forbindelse med sagsbehandlingen, hver gang der skal
sandfodres. Dette krav vil ikke blive stillet af kommunen, når de får overdraget sagsbehandlingen.
Kystteknisk undersøgelse Nordfyn
I 1997 blev der gennemført en Kystteknisk undersøgelse af kysten på Nordfyn af COWI. Den
havde en tidshorisont på 20 år, hvorfor bestyrelsen besluttede, at få ajourført undersøgelsen.
Den er blevet gennemført i løbet af sommeren samt- efteråret, og er blevet afsluttet i februar.
Der mangler kun nogle små redaktionelle rettelser, inden den er helt færdig.
Den vil blive lagt på vores hjemmeside, i løbet af maj og sendt til kommunen med ansøgning om,
at vi fremadrettet får en stående tilladelse til vedligeholdelse med strandfodring.
Undersøgelsen bekræfter stort set den virkning af vores kystsikring, som den oprindelige undersøgelse anbefalede, og som vi har holdt os til.
I følge aftale med Kystdirektoratets tilsynsførende, er det indarbejdet, at der gives tilladelse til
strandfodring, efter Lagets vurdering, da kystdirektoratet er af den opfattelse, at Laget besidder
den største viden om, hvor behovet for strandfodring er størst.
Kystprofilet har udviklet sig som forventet med de tidligere foretagne sandfodringer og undersøgelsen anbefaler at fortsætte strategien med sandfodringer, dog nok med lidt større mængder,
end de hidtidige mængder.
Yderligere gør undersøgelser opmærksom på, at ved kommende havvandsstigninger, vil der
være behov for at sikre digerne ud for Hasmark mellemste dige yderligere.
Der har været megen debat omkring hård og blød kystsikring. Vi må erkende, at uden hård kystsikring (Skråningssikring med sten og bølgebrydere), kan vi ikke beskytte digerne tilstrækkeligt.
Ved højvande vil havet stå op af et jorddige, og gøre dette svagt.
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Sandfordringen (blød sikring) beskytter ikke digerne direkte, men sørger for, at havbunden ikke
er for dyb, således, at bølgerne løber deres energi af, før de når digerne.
Fliser på digekronen
Vi har øget budgettet fra kr. 100 t. til kr. 200 t., hvilket har givet mulighed for, at få renoveret de
dårlige strækninger hurtigere. I år er det strækningen fra Fruerlund til Haveskoven der er højst
prioriteret.
Vi har arbejdet med, at finde på løsninger med græs, der gror op mellem fliserne, og derved trykker dem fra hinanden.

Græsslåning
Bestyrelsen har været på ekskursion til de Sønderjyske diger, hvor de anbefaler, at digerne slås
mere end 1 gang, vi har derfor besluttet, at prøve at rykke den første slåning frem til medio maj
og så engang i begyndelse af august, med forbehold for væksten. Dette skulle også medføre, at
vi ikke får græs til at hænge ud over fliserne.
Fjorddiget
Er blevet renoveret og har nu den rigtige højde, så oversvømmelse fra fjorden nu skulle være elimineret. Desværre gik entreprenøren konkurs før arbejdet blev afsluttet helt, men der manglede
heldigvis kun få ting at blive udført.
Bjørneklo
Hører ligeledes til invasive planter. Nordfyns kommune har lavet en handlingsplan for udryddelse af bjørnekloen, og har i den forbindelse skrevet til laget, for at fjernet bjørnekløer, der gror
langs vandløb.
Ser I derfor bjørnekløer i naturen i sommerhusområdet, bedes i venligst give Laget besked
herpå, så vi kan iværksætte fjernelse hurtigst mulig.
Hyben
Bestyrelsen har besluttet, at følge anbefalingerne om, at fjerne hyben på den udvendige side af
diget. Naturstyrelsens anbefaling om fjernelse af hyben, sker på baggrund af hyben er en invasive plante, der skader naturen, da den breder sig kraftigt.
Plantens rodnet, har yderligere den skadevirkning, at det gør jorden i digerne porøs, så ved vand
på diget, vil vandet kunne løbe ned langs plantens rodnet og skylle dige skråningen ud.
Bestyrelsen har af økonomiske årsager besluttet, at der kun vil blive fjernet hyben på den udvendige side i første omgang samt indenfor en budgetramme på kr. 200 t. pr. år.
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Den helt optimale løsning er ikke fundet, men vi prøver med gasbrænding, sprøjtning med skum,
fejning med hård kost mm.
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Efter ovenstående beretning, besvarede formanden efterfølgende stillede skriftlige spørgsmål
fra Jørgen Toft Jespersen, på vegne af Andelsforeningen Svendsvej m.fl.:
Vi er blevet opfordret til, at redegøre 1) hvad hensigten med at fjerne hyben er, 2) hvem der er
ansvarlig for økonomien, 3) hvem betaler, 4) Skal lodsejerne selv gøre noget? 5) skal vi betale
ekstra til laget? 6) plan for arbejdet, 7) hvornår begynder arbejdet, 8) hvilke etaper er planlagt?

Redegørelse:
Ad 1) hensigten er fjernelse af hyben på grund af deres rodnet beskadiger digerne.
Ad 2) Laget er ansvarlig for økonomien.
Ad 3) Laget betaler.
Ad 4) Lodsejerne skal umiddelbart ikke gøre noget, da arbejdet kun sker på udvendig side.
Ad 5) Der skal ikke betales ekstra for fjernelse af hyben på den udvendige side, det indgår i lagets
drift.
Ad 6) Fjernelsen begynder i den østlige ende og slutter når budgettet er opbrugt.
Ad 7) Arbejdet påbegyndes / er påbegyndt
Ad 8) Fra øst og så langt budgettet rækker.
Når vi ikke kan præcisere det bedre skyldes det, at vi mangler erfaring i hvad det kræver.
Derefter gav formanden ordet til dirigenten, som meddelte at ordet var frit til fremsættelse af
kommentarer eller bemærkninger.
Susanne Hruskova, Østre Strandvej 206
Der mangler sten ved Østre Strandvej 200, 202, 204 og 206. Vandet når langt op af skråningen
ved højvande. Der er tidligere lagt sten ud andre steder.
Svar:
Medtages ved næste syn.
Parly Dupont Larsen, Bag Diget 2
Det stykke mellem kystvejen og skræntkanten, hvem skal rydde de roser?
Svar:
Strækningen er umiddelbart ikke med, da der ikke er noget dige, men vi ser på det ved besigtigelsen.
Jørgen Toft Jespersen, Andelsforeningen Svendsvej:
Fliser og hyben, hvad er der besluttet?
Svar:
Vi har et budget på t. kr. 200, til henholdsvis fliser og hyben, som vi styrer efter.
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Martha Jørgensen, Kildevænget 19
Høfderne er blevet lavere, i oktober var vandet kun en halvmeter fra den øverste kant?
Svar:
Vi har ikke truffet nogen beslutning om, at forhøje høfderne. Området indgår i vores vurdering,
og vi vil ved næste besigtigelse medtage Kildevænget.
Laget sigter primært på sandfodring, hvis formål er, at løfte bunden og derved få bølgerne til, at
løbe sig trætte.

Der var derefter ikke flere der ønskede ordet. Dirigenten bemærkede, at beretningen ikke skulle
til afstemning, men konstaterede, at beretningen var taget til efterretning.
3.

Godkendelse af foregående års reviderede regnskab
Der fremlægges en fælles årsrapport for Det Nordfynske kystsikringslag, Hasmark Vestre Pumpelag 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
Årets resultat udviser et overskud på t. kr. 28 (t. kr. 108) ændringen skyldes dels nedsat partsbidrag 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 kanalomkostninger. Der var budgetteret med et overskud t. kr. 12.
Formue udgør t. kr. 160 (t. kr.143)
BESLUTNING
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskaberne efter gennemgangen.
Dirigenten forhørte sig om alle kunne godkende regnskaberne, dette var tilfældet, hvorfor regnskaberne var godkendt.
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4.

Forelæggelse af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag – punktet udgår.

5.

Godkendelse af kommende års budget
Kystsikringslaget
Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 120,00 + moms i alt kr. 150,00, sommerhuse
har 10 parter, så deres bidrag er på kr. 1.200,00 + moms i alt kr. 1.500,00 pr. sommerhus.
Budgetteret resultat for 2019 viser et overskud på t. kr. 2.594 (t. kr. 2.069) i 2018.
Hasmark mellemste pumpelag

Budgetteret resultat for 2019 t. kr. 87 mod t. kr. 89 for 2018.
Hasmark vestre pumpelag
Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 20,00 + moms i alt kr.25,00 pr. part.
Budgetteret resultat for 2019 t. kr. 12 mod t. kr. -2 for 2018.
BESLUTNING
Der var ikke yderligere spørgsmål til budgetterne efter gennemgangen.
Dirigenten forhørte sig om alle kunne godkende budgetterne, dette var tilfældet, hvorfor budgetterne var godkendt.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
Søren Dyssemark (landmænd) – bestyrelsen foreslår genvalg – genvalgt med akklamation.
Mikkel Boelck (Egebjerggaard – Tørresø) – bestyrelsen foreslår genvalg – genvalgt med akklamation.
Povl Guldbrandt Jensen (modtager ikke genvalg – i stedet foreslår bestyrelsen Carsten Sylvester
Bryder (sommerhus adresse Forstranden 7). Der udover var der forslag om valg af Claus Bo Jørgensen, formand for sommerhusforeningen Soldalen.
Der var således 2 kandidater, hvorfor man gik over til skriftlig afstemning.
Efter optælling af de afgivne stemmer, var der en blank, 22 stemmer på Claus Bo Jørgensen og
23 stemmer på Carsten Bryder, der dermed blev valgt.

7.

Valg af personlige stedfortrædere for 3 år.
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Poul Jespersen – (landmænd) (modtager ikke genvalg, i stedet foreslår bestyrelsen Leif Pettersson, Gl. Jørgensø 9) – der valgtes med akklamation.
Martin M. Johansen (Egebjerggaard – Tørresø) – der genvalgtes med akklamation.
Jens Toft (Kristiansminde – Jørgensø) – i stedet for Jens Toft, blev Claus Bo Jørgensen foreslået,
og blev valgt med akklamation.
8.

Valg af tillidsmænd for pumpelag for 2 år:
Erland Redtz Jensen (Hasmark mellemste pumpelag) – genvalgtes med akklamation.

9.

Valg af suppleanter for tillidsmænd for 2 år:
Poul Sørensen (Hasmark mellemste pumpelag) – genvalgt med akklamation.
Henning Lind (Hasmark vestre pumpelag) – genvalgt med akklamation

10.

Eventuelt
Der kom et forslag om, at bestyrelsen præsenterede sig og man anvendte navneskilte foran bestyrelsesmedlemmerne.

Herefter var der ikke flere der ønskede ordet.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden, der takkede for fremmødet og
ønskede alle en god sommer.
Referent
Mogens Stougaard
Dirigent
Henrik Popp Hansen
Bestyrelsen
Mikkel Boelck
Formand

Povl Guldbrandt Jensen
Næstformand

Paul Hansen
Keld Styrbak

Frede Kruse

Keld Styrbak

Bjarne P. Nielsen

Søren Dyssemark

Søren Holm

Tillidsmænd for pumpelag
Erland Redtz Jensen

Søren Sløvborg.

Side 28

Penneo dokumentnøgle: HEKX4-Q1GLP-UVQUP-UEQT8-UUBLK-3SA6H

Søren Sløvborg (Hasmark vestre pumpelag) – der genvalgtes med akklamation.
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Erland Redtz Jensen

Keld Styrbak

Medlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-923116689041
IP: 87.58.96.120
2018-05-07 14:48:08Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-089082408486
IP: 212.10.213.105
2018-05-07 15:22:04Z

Paul Hansen

Frede Holmstedt Kruse

Bestyrelsesmedlem
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IP: 83.93.22.174
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-143395723679
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Søren Holm

Povl Guldbrandt Jensen

Bestyrelsesmedlem
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2018-05-08 05:31:11Z
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Mogens Stougaard

Søren Sløvborg Pedersen

Referent
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Medlem
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2018-05-08 11:36:03Z
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Søren Dyssemark Knudsen
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