Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag
CVR: 3013 9712
Referat 2018/2019

Mandag den 29. april afholdtes ordinær generalforsamling i det Nordfynske kystsikrings-, dige- og
pumpelag.
Indbudte / mødte: 50 stemmeberettigede personer var fremmødt.
Afbud: Bjarne P. Nielsen
Velkomst ved formanden
Dagsorden:
1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår: Advokat Christian Bonnesen
Penneo dokumentnøgle: 8ESFP-DU5AH-UFL1Y-8GZSJ-ZTPJ5-FX5EI

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

Goddag og velkommen, det er dejligt at se så mange fremmødte.
Vejret
2018 var vejr gunstigt for digerne først her i januar – februar 2019 havde vi adskillige storme, der
i den grad bragte uorden på forstranden langs hele vores kyststrækning. Der blev gnavet i digerne og kystskranter uden diger. Vinden er åbenbart kommet fra andre retninger, end de sædvanlige for sandet blev i den grad trukket ud flere steder. Vi følger stadig, hvor sandet kommer
tilbage og lægger sig.
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Ved vores forårs gennemkørsel af stranden her i 2019, er entreprenøren anmodet om at der,
hvor sandet ligger ude i strandkanten med deraf bagvedliggende indsøer, skubbes sandet tilbage
til diger mm.
Storm med højvande har der ikke været nogen af, der har udgjort en større trussel.
Gennemkørsel af hele kyststrækningen

Der er steder, hvor der ikke er diger, men højere liggende arealer, der er blevet angrebet, som vi
retablerer.
Lovliggørelse af sikringsanlæg ved Pilevej
På grund af overførsel af sager vedrørende kystbeskyttelse på land, fra Kystdirektoratet til kommunerne, er sagen stadig ikke afsluttet. Var varslet til 1/1-18 udskudt et par gange endte 1/9-18.
Fremtidig kystbeskyttelse
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.
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.
Egebjerggaard – Haveskoven mod vest til første høfde
Egebjerggaard har forespurgt om kystsikring af ovennævnte strækning. Strækningen ligger højt i
terræn og indebærer ikke nogen risiko for oversvømmelse, men vejen der går langs skrænten er
flere steder tæt på at skride ned. Vi har i denne forbindelse henvendt os til kommune og Kystdirektoratet, om vi skal foretage sikring af denne strækning, idet vi tidligere har fået at vide, at det
skulle vi ikke.
Fliser på digekronen
Vi har i 2018 fået lagt nye fliser fra Haveskoven til Fruerlundsvej, hvilket oversteg den årlige budgetramme med t. kr. 150, som bestyrelsen accepterede ved en budgetoverførsel fra 2019 til
2018.
Der vil således i 2019 kun blive foretaget reparationer, på strækninger der trænger meget.
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Med 2018´s milde start gav det ikke meget til gennemkørsel. 2019 er som nævnt startet anderledes. Vi er pt i gang med at få kørt vores kyststrækning igennem. Entreprenøren lægger nedskyllede sten tilbage på høfder og skråningssikringer, dels ved at samle ned skredne sten op og dels
vi at tilføre yderligere sten. Jern i høfderne bliver klippet af. Sand som ligger i vandkanten bliver
skubbet op til skråningssikring og digerne.
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Vi har fortsat arbejdet med at finde på løsninger med græs, der gror op mellem fliserne og derved trykker dem fra hinanden, herunder anvendelse af knust beton – som vi dog er kraftigt frarådet af både kommune og entreprenør.
Den helt optimale løsning er ikke fundet, men vi prøver med gasbrænding, sprøjtning med skum,
fejning med hård kost mm.
Græsslåning
Vi har til 2019 pris udsat opgaven med dige græsslåning, der var besparelse ved entreprenør
skift. Derfor er antaget anden entreprenør til græsslåning. Græsslåning vil finde sted medio maj

Hører til invasive planter. Nordfyns kommune har lavet en handlingsplan for udryddelse af bjørnekloen, og har i den forbindelse skrevet til laget, og anmodet om 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 i 2018 gennemført en forsøgsetape med fjernelse af hyben, på den udvendige
side af diget. Vi blev lidt ramt af tørken, arealer med fjernelse af hyben blev sået med græs, der
ikke kom i vækst.
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.
Vi har for 2019 ikke besluttet at igangsætte nogen strækninger endnu, men vil forespørge Nordfyns Kommune hvorledes de forholder sig til hyben og metoder til fjernelse af planterne.
Bestyrelsen har af økonomiske årsager besluttet, at der kun vil blive fjernet hyben på den udvendige side i første omgang samt lagt i budget ramme på kr. 200 t. pr. år.

Vestre Pumpelag
2018 blev året, hvor den gamle pumpe var udtjent og der er skiftet til en ny.
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Spørgsmål til beretningen

Parly Larsen, Bag Diget 2
Stenlægning udfor Kystvejen 3 eksisterer ikke mere?
Vi følger op
Palle Hansen, Østparken 13
Tværdiget ved Østparken til Fløjvejen, fliser er i dårlig forfatning.
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Tages med på den kommende besigtigelse.
Kurt Nielsen, Bjørnegyden 3
Der er lagt sten på, men diget mod Tørresø graves ud.
Tages op.
Parly Larsen, Bag Diget 2
Præstevænget – trappetrin højt – sandet er skyllet væk.
Taget til efterretning
John Eriksen, Vibevænget 2
Bliver sandet skubbet op?
Ja
Henning Findshøj, Østre Strandvej 198
Ved nr. 204 ligger sandet meget højt.
Herefter var der ikke flere der ønskede ordet.
Beretningen blev godkendt.
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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 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.

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 pumpeudskiftning nu fandt sted. Der var budgetteret med et overskud t. kr. 2.
Formue udgør t. kr. 4 (t. kr. 160)
Spørgsmål:
Henning Findshøj, Østre Strandvej 198
Hvilken pumpe var udskiftet.
Vestre Pumpelags.
Årsregnskabet blev godkendt med akklamation.
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 kr. 35,00 i alt kr. 175,00, 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).
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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.
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Hasmark mellemste pumpelag
Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 30,00 + moms i alt kr. 37,50 pr. part, for sommerhuse bliver det kr. 300,00 + moms i alt kr. 375,00.
Budgetteret resultat t. kr. 51.
Hasmark vestre pumpelag
Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 20,00 + moms i alt kr. 25,00 pr. part, for sommerhuse kr. 200,00 + moms kr. 250,00.

Budget godkendt med akklamation.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år:

Bjarne P. Nielsen (landmænd) (modtager ikke genvalg) – i stedet foreslår bestyrelsen Bent Markvor Rasmussen, Dyssevænget 10, 5450 Otterup – Bent Markvor Rasmussen nyvalgtes med akklamation.
Paul Hansen (Hasmark) (modtager genvalg) – Paul Hansen blev genvalgt med akklamation.
7. Valg af personlige stedfortrædere for 3 år.
Bent Markvor Rasmussen (Landmænd) (modtager valg) – da Bent Markvor Rasmussen er foreslået til bestyrelsen foreslå bestyrelsen Dennis Stentebjerg Hansen som ny suppleant (modtager valg). – Dennis Stentebjerg nyvalgtes med akklamation som landmand.
Torben Johansen (Hasmark) (modtager valg) – Torben Johansen genvalgtes med akklamation
for Hasmark
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

Steen Andersen, Forårsvej 7
Kørespor, bliver de udjævnet?
Udjævnes
Poul Kildemose, Østre Strandvej 66
Sand mangler.
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Budgetteret resultat t. kr. 19
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Herefter var der ikke flere er ønskede ordet.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden, som afsluttede med tak til
dirigenten og ønskede alle en god sommer
Referat
Mogens Stougaard
Dirigent
Christian Bonnesen

Mikkel Boelck
Formand

Søren Dyssemark
Næstformand

Paul Hansen

Frede Kruse

Keld Styrbak

Carsten Bryder

Søren Holm

Bent Markvor Rasmussen
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Bestyrelsen

Tillidsmænd for pumpelag
Erland Redtz
Mellemste pumpelag

Søren Sløvborg
Vestre pumpelag
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