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Mandag den 25. april 2022 afholdtes ordinær generalforsamling i det Nordfynske kystsikrings-,
dige- og pumpelag i Otterup Idrætscenter.
Indbudte / mødte: 47 stemmeberettigede personer var fremmødt
Afbud: Ingen
Velkomst ved formanden, Mikkel Boelck bød alle de fremmødte velkommen, det er dejligt at se
jer også en velkomst til vores dirigent Bo Tverskov.
Dagsorden:
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 søndag den 10-04-2022 og lørdag den 16-04-2022
Ugeavisen Nordfyn onsdag den 06-04-2022 og onsdag den 13-04-2022
www.nordfynskyst.dk
At generalforsamlingen kan godkendes som lovlig og beslutningsdygtig.
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1.

Enstemmigt godkendt
Valg af stemmetællere.
Forslag:
Paul Hansen, Keld Styrbak og Carsten Bryder
Enstemmigt valgt
2.

Beretning
Beretningen fremlægges af formanden Mikkel Boelck
Velkommen til vores generalforsamling, det er glædeligt at se så mange fremmødte, så jeg håber
vi får en god generalforsamling.
Sidste år afholdt vi generalforsamling den 30. august, så det er et lille år vi skal berette om.
Vejret har i vinter medført skiftende vindretninger med forholdsvis kraftige vinde, som har rokeret meget om på sandet. Nogle steder er sandet forsvundet som øst for Kristiansminde. Andre
steder har sandet hobet sig op på forstranden og skabt sandvolde med søer bag disse. Der har
været fremsat ønske om, at vi planerer disse sandvolde, hvilket vi desværre ikke må, da det er
ulovligt ifølge Kystdirektoratet at ændre på stranden.
Strandfodring fik vi sidste udført i vinteren 2020 – 2021.
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Bølgebrydere (parallelle værker) og høfder har der også været ønsker til. Begge er såkaldte
hårde sikringer, som Kystdirektoratet ikke kan gå ind for. Vi har dog, hvor der er særlig stor erosion, fået tilladelse til at anlægge enkelte bølgebrydere. Høfderne ser Kystdirektoratet principielt
fjernet, men det er vi i bestyrelsen ikke fortalere for, bortset fra, hvor der laves et erstatningsprojekt med bølgebrydere. Vi følger området øst for Kristiansminde, hvor det ser ud til, at der er
en rimelig kraftig erosion.
Skråningssikringer ved Erikshåb er næsten afsluttet, der mangler lidt finish. Og Liljeparken er afsluttet. I forbindelse med arbejderne ved Liljeparken, har vi anvendt Jørgensøvej som transportvej. Vejejerne har pr. kulance fået tilbudt et beløb på kr. 30.000, hvilket de har afslået. Det er
endnu ikke lykkedes at komme til et forlig med vejejerne, som har anmeldt et krav kr. 120.000
med forbehold for prisstigninger på asfalt.
-Vejen er sidst asfalteret i 2000, så bestyrelsen har den opfattelse, at vi under ingen omstændigheder kan kompensere gammel vej med ny vej.
Kommende skråningssikringer har vi i år planlagt på en lille strækning i Kristiansminde og udfor
Kildevænget og Kystvejen. Vi har i år udsat renoveringen af skråningssikringen til efteråret, da
den ikke kunne blive udført før sæsonstart, belært af vore erfaringer fra tidligere.
Græsslåning bliver igen i år udført ved en første gangs klipning på en bredde af en meter fra flisekanten, på udvendig side bliver det meste slået. Ved anden slåning bliver hele diget slået.
Skilte på digerne har ligeledes været drøftet med kommunen. Kommunen skal give tilladelser til
opsætningen, og påbud kan kun politiet give, de er de eneste, der kan sanktionere.
Der hersker stor forskellighed om hvor og hvor mange skilte der ønskes ud for de forskellige områder. Vi foreslår derfor, at de enkelte grundejerforeninger enten selv eller sammen med naboerne fremsender forslag til bestyrelsen, hvor de ønsker opsat skilte.
Hasmark Strands Sommerhus Forening har for deres område udarbejdet en plan som vi og kommunen har indvilget i, at yde et tilskud på 50 % af en anslået omkostning på t. kr. 26. Vi opfordrer andre til lignende tiltag.
Trapper på digerne etableres af Kystsikringslaget på den udvendige side af diget. Den indvendige side etableres af grundejerforeningerne.
Rampen ved Halshusene, der er meget stejl, har vi et ønske om at gøre mere farbar, så den ikke
er så stejl. Kommunen har anerkendt dette projekt som vedligeholdelse, der ikke skulle ansøges
om. Projekt er så vidt vi hjemtager priser på udførelse.
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Vi udfører strandfodring ca. hvert 4. år med ca. 80.000 m3, som anslået erstatter den årlige fjernelse af segment langs kysten.
Der er strækninger der har forespurgt om hvorfor de ikke har fået fodret igen. Bestyrelsen vurderer ved de årlige eftersyn, hvor stranden er mest medtaget og prioriterer derefter, hvor der
skal strandfodres. Jf. Cowis rapport om kystsikrings strategi vandrer sandet fra vest mod øst.
Strandfodringen er ikke til for at give en stor sandstrand, men er til for at minimere erosion på
digerne, ved at tage kraften af bølgerne enten på forstranden eller på revle, at det så i en periode, også giver en god bred forstrand er jo kun glædeligt.
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Fliserne bliver gennemgået af områdernes bestyrelsesmedlemmer og ud fra deres indberetninger om status på fliserne, beslutter bestyrelsen hvilke strækninger der skal renoveres det kommende år.
Der er et budget på kr. 200.000 pr år til fliser. Der ikke taget endelig stilling til strækningerne i
2022 endnu.
Marehalm har givet anledning til spørgsmålet, om det er lovligt at plante marehalm. Det er bestyrelsens opfattelse at marehalm er en strand plante, der for så vidt er med til at holde på sandet og derfor har vi ikke nogen indvendinger mod planten.

Afvandingsprojekt for området Hasmark vestre pumpelag. På grund af den voldsomme nedbør i
oktober 2019, der medførte store oversvømmelser og opstigning af kloakvand i toiletter mm,
blev vi indkaldt til møde med Kommunen, Vandcenter Syd og Hasmark Strands Sommerhusforening, med ønsket om at få etableret bedre afvanding.
Afvandingen sker ved at vandet tilføres tværkanalen der ligger syd for sommerhusene. Ikke alle
veje har etableret afvanding, da der ikke har kunnet skabes enighed herom.
Den nuværende vedtægt åbner umiddelbart ikke mulighed for at pumpelaget udfører projektet,
hvilket der på et orienteringsmøde i januar på Otterup Rådhus blev ytret ønske om.
Vi er ved at revidere vores vedtægt, og håber at få indarbejdet projektet der.
Vedtægt er vi i gang med at få revideret, hvilket er et omfattende arbejde. I forbindelse med revisionen af vedtægten har vi blandt andet drøftet fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen. På den sidste generalforsamling var der debat om fristen og om at den var ændret af
en generalforsamling i 2016. -som dirigenten dengang gjorde opmærksom på, vil der være problemer med annoncering af indkomne forslag, hvis de fremsendes med 14 dages varsel, da de så
praktisk ikke kan nå at blive annonceret.
Vi har i bestyrelsen drøftet problematikken og fastholder den 15. februar som sidste frist for indsendelse af forslag. Dette begrundes med, at en så stor ting som en ændring af vedtægten, ikke
må være en hovsa løsning, men skal behandles med respekt.
Indkomne forslag skal som fremgå af indkaldelsen, både i avisen og på hjemmesiden.
Den nuværende vedtægt åbner ikke umiddelbart mulighed for differentieret opkrævning af
partsbidrag under pumpelaget, hvorfor der senere vil komme forslag om ændring af vedtægten.
På afholdt beboermøde i januar, kom der fra beboerne forslag om, at pumpelaget etablerer de
nødvendige rør og sandfang langs vejene. Pumpelaget undersøger, om vedtægten på dette
punkt skal ændres, eller gennemføres uden en vedtægtsændring.
Grundejerforeninger har vi tidligere opfordret jer til at bruge, når I henvender jer om problemer
ved stranden. Som det foregår nu, får vi ofte en del henvendelser fra flere sommerhusejere om
det samme emne, så det vil være en fordel, at i får jeres henvendelser behandlet lokalt. Samtidigt ros for de henvendelser der kommer den vej og det samarbejde der er med foreningerne.
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Kystdirektoratet har desværre en meget lang behandlingstid, hvilket ikke alene gælder vores lag.
Vi har ansøgninger der er mere end 1½ år siden der er ansøgt. Det er blandt andet årsag til at en
trappe ikke er blevet anlagt ved Bjørnekæret i Kristiansminde.
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Spørgsmål og svar
David Lausten – Vedtægts renovering
Er der nogen tidsfrist?
Forventes at kunne blive fremlagt på næste års generalforsamling.
Tage Andersen, Martin Hansens Vej 8 – Beplantning?
For år tilbage blev det besluttet at fjerne hybenplanter mv. på digerne, det ser ikke ud til at ske
så meget mere, end det der er udført, hen til os.

Det virker lidt håbløst at få planterne fjernet, planter på dige skråningerne er vi opmærksomme
på, da deres rødder gør vandindtrængning mulig.
Flemming Borg Christensen, Fyrrevænget 35 – Skiltning, Strandfodring og pumpelag
Hvordan skal vi forholde os med hensyn til skiltning mm. Strandfodringen har givet meget sand,
men det hindrer til gengæld vandet fra pumpestationen i at løbe ud.
Det ser ikke ud til, at man som tidligere har anvendt jernplader, ved kørsel med doser, så de
gamle cementrør nu ligger knust.
Os bekendt har der ikke været lagt jernplader ud over udløbet, heller ikke tidligere. Vi er heller
ikke bekendt med, at der skulle have ligget cementrør, men vi vil besigtige udledningen af vandet
fra pumpestationen.
Jens Jensen, Granvænget 34 – løsning
Hvordan kommer vi videre?
Vi ser på jf. ovenstående.
Daniel Olsen, Martin Hansens Vej 11 – Spil, båderamper og både på forstranden
Hvad er regler for ramper, spil og både på forstranden?
Både på forstranden, hører under kommunen.
Spil på forstranden må ikke etableres og slet ikke i dige skråningerne. Der skal ansøges om tilladelse til etablering af spil hos kommune og Kystdirektoratet. Kommunen foreslår, at flere går
sammen om bådepladser, spil mm, det vil være positivt for en sags behandling.
Steen Andersen, Forårsvej 8 – strandfodring
Hvad er strandfodrings planerne for de kommende år?
Som nævnt i beretningen, strandfodrer vi hvert fjerde år. Vi ved godt at der ud for Soldalen er behov for strandfodring, så vi antager det kommer med i næste fodring i 2025.
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Hybenroser er en invasiv plante som skal fjernes. Vi er i venteposition, da det er meget omkostningskrævende at få fjernet planterne helt.
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Sonny Andersen, Sommervej 8 – Strandfodring
Det er mere end 4 år siden vi fik strandfodret.
Vores strækning er på ca. 13 kilometer, så det er ikke alle der kan få sand hver gang. Vi følger
COWI´s plan, der anbefaler fodring i vest og lader sandet vandre end mod sydøst. Der kan dog
være behov for ind pumpning andre steder, som øst for Kristiansminde. Vi overvejer også her at
forlænge rækken af bølgebryder mod øst.
John Kristensen, Johs. Jensens Vænget 6

Området er medtaget i planlagt skråningssikring til efteråret.
Per Hansen, Granvænget 32 – Pumpestation
Hvem står for pumpestationen ved Tofteløkken?
Formand Steen Nygaard Rasmussen.
----------------------------------------Da der herefter ikke var flere der ønskede ordet, blev beretningen enstemmigt godkendt.

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.

3.1

Kystsikringslaget 2021:
Kystsikringslaget har 25.526 parter.
Året resultat udviser et resultat på t. kr. -325 (t. kr. 307).
Der var budgetteret med et resultat på t. kr. -1.680 (t. kr. 2.594).
Formuen udgør t. kr. 16.532 (t. kr. 16.968) heraf udgør Katastrofefonden t. kr. 18.399 (t. kr.
18.510), faldet skyldes negativ rente på indlånskonti.

3.2

Mellemste pumpelag 2021:
Det Mellemste Pumpelag har 3.620 parter.
Årets resultat udviser et resultat på t. kr. 77 (t. kr. -262).
Der var budgetteret med et resultat på t. kr. 49 (t. kr. 51).
Formue udgør t. kr. -29 (t. kr. -105)
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Ved havvandsstigning hvor skal vi da henvende os, ved sidste storm stod vandet meget højt ved
Gyden og Slippen?
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3.3

Vestre pumpelag 2021:
Vestre pumpelag hr. 3.176 parter.
Årets resultat udviser et resultat på t. kr. 64 (t. kr. 38).
Der var budgetteret med et resultat t. kr. 71 (t. kr. 19).
Formue udgør t. kr. 137 (t. kr. 70)
-------------------------------------------Årsrapport blev enstemmigt godkendt.

4.1

Forelæggelse af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår at vedtægtens § 7 oprindelig frist for indsendelse af forslag fastholdes til
den 15. februar før generalforsamlingens afholdelse.
Forslaget begrundelse:
En kortere frist for indsendelse vil ikke give bestyrelsen mulighed for at behandle det fremsendte forslag før generalforsamlingen, og som det blev nævnt af sidste års dirigent, vil det i
praksis ikke kunne nå at blive annonceret med 14. dages varsel.
Indkomne forslag bør ikke være spontant opståede forslag, men gennemarbejde forslag der
kræver en ordentlig behandling.
------------------------------Alle 47 fremmødte godkendt forslaget fra bestyrelsen.

4.2

Vedtægt ajourføring.
Vedtægten er under ajourføring med aktuelle henvisninger.
----------------------------------Taget til efterretning.

5.

Godkendelse af kommende års budget

5.1

Kystsikringslaget – 25.526 parter 2022:
Der budgetteres med en forhøjelse på kr. 20,00 fra nuværende partsbidrag kr. 140,00 + moms
kr. 35,00 i alt kr. 175,00 til kr. 160,00 + moms kr. 40,00 til kr. 200,00.
Sommerhuse har 10 parter så deres bidrag bliver 10 x kr. 160,00 = kr. 1.600,00 + moms kr.
400,00 i alt kr. 2.000,00.
Budgettet udviser et resultat på t. kr. 2.314 (t. kr. 1.820).

5.2

Hasmark mellemste pumpelag – 3.620 parter 2022:
Der budgetteres med uændret partsbidrag på kr. 40,00 + moms i alt kr. 50,00 pr. part, for sommerhuse bliver det kr. 400,00 + moms i alt kr. 500,00.
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Budgettet udviser et resultat på t. kr. 77.
5.3

Hasmark vestre pumpelag – 3.176 parter 2022:
Der budgetteres med ændret partsbidrag på kr. 40,00 (kr. 30,00) + moms i alt kr. 50,00 i alt (kr.
37,50) pr. part, for sommerhuse kr. 400,00 (kr. 300,00) + moms kr. 500,00 (kr. 375,00).
Budgetteret udviser et resultat på t. kr. 71
-----------------------------------------------Alle budgetter og takster blev enstemmigt godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 3 år på valg er (2022):
Bent Markvor Rasmussen (Landmænd) – modtager genvalg)
Paul Hansen (Hasmark) – Modtager genvalg
Begge genvalgtes med akklamation

7.

Valg af personlige stedfortrædere for 3 år på valg er (2022):
Dennis Stentebjerg Hansen (Landmænd) - Genvalgt med akklamation
Torben Johansen (Hasmark) var afdød, i stedet blev foreslået Ervin Keldorff – Nyvalgt med akklamation.

8.

Valg af tillidsmænd for pumpelag for 2 år på valg er (2022):
Hasmark mellemste pumpelag: Erland Redtz Jensen – Modtager genvalg.
Hasmark vestre pumpelag: Søren Sløvborg. – modtager genvalg.
Begge genvalgt med akklamation.

9.

Valg af suppleanter for tillidsmænd for 2 år på valg er (2021):
Hasmark mellemste pumpelag: Poul Sørensen.
Hasmark vestre pumpelag: Henning Lind.
Begge genvalgt med akklamation.

10.

Eventuelt
Tage Andersen – Hvis ingen diger?
Hvis ingen diger er det så Kystsikringslaget område?
Uanset om der ingen diger er, høre helstrækningen under Kystsikringslaget regi.
Finn Andreasen, Vognmandsløkken – Jord på udvendig side af dige
Må der lægges jord på den udvendige side af diget?
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Nej.

Referat
Mogens Stougaard

Bestyrelse
Mikkel Boelck Nielsen
Formand

Søren Dyssemark
Næstformand

Bent Markvor Rasmussen

Paul Hansen

Frede Kruse

Keld Styrbak

Carsten Bryder

Søren Holm
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Dirigent
Bo Tverskov

Tillidsmænd for Pumpelag
Erland Redtz Jensen
Søren Sløvborg Pedersen
Hasmark Mellemste
Hasmark Vestre Pumpelag
Pumeplag
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