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Formanden bød på vegne af bestyrelsen velkommen til Hyllingbjerg Kystsikrings Lau-
gets generalforsamling

Starter efter agenda.

I. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Svend Erik Søegaard (SES)

SES valgt som dirigent.

SES: takker for valget.

SES konkluderer, at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt.

II. Bestyrelsesberetning

Frits Thaulow fremlægger på vegne af bestyrelsen den årlige beretning.

Bestyrelsen holder sig orienteret igennem både telefon og emails, og er i løbende kon-
takt med Kystdirektoratet.

Bestyrelsen holder sig ligeledes løbende orienteret om kystens udvikling. I efteråret har
der været meget østenvind, hvilket er usædvanligt og har påvirket stranden. Østenvin-
den har dog ikke påvirket sandmængden væsentligt.
Stranden er selvfølgelige altid meget påvirket af vind og vejr.

Medlemmerne kan i øvrigt se billeder af strandens udvikling på laugets hjemmeside,
www.liselejekyst.dk. Bestyrelsen meddelte at der har været mere end 1000 besøgende
på denne side.

Væsentlige meddelelser bliver sendt ud pr. post, men hvis man ønsker en hurtig og op-
dateret orientering om kystens udvikling kan dette altid ske på hjemmesiden, der hele
tiden holdes opdateret.

Bestyrelsen forventer, at der igen i år vil blive tage luftfotos af stranden således, at alle
kan følge udviklingen af denne.

Status:
Ved bølge bryder 1, kan det ses at der til stadig sker en opbygning af stranden i det der
til denne del af stranden tilføres nyt sand.

Udbygningen af stendepotet blev af Kystdirektoratet i foråret godkendt som en egentlig
bølgebryder. Kystdirektoratet godkendte, at denne bølgebryder blev udbygget til 45
meter. Bestyrelsen så gerne en godkendelse på 60 meter men dette blev dog afvist af
direktoratet. Direktoratet har bestemt, at etablering af denne bølgebryder sker som et
5 års forsøg.

Bølgebryderen blev endvidere forstærket yderligere med nye sten i det, det var nød-
vendigt på grund af dybden på netop dette sted.



Vejlby entreprenørerne havde andre engagementer i området, hvorfor det prismæssigt
var fordelagtigt at engagere dem som leverandører. Endvidere kunne der igen foretages
en sandafskrabning med eget opsamlet sand. Denne form for sandflytning er mindre
bekostelig og synes at virke, hvilket har en stor betydning for økonomien i lauget.

Bølge 2 og 4 og 5 er de bølge brydere som kunne bære en sandafskrabning. Allerede
nu kan man se at sandet ved bølgebryder 2 er ved at genetablere sig.

Ved vurderingen af den østlige del af stranden mangler der en kystnær sandtransport.
Mellem bølgebryder 8 og 9 kan det ses at sandmængden er faldet, og at der mangler
sandhøjde.

Ser man ned mod Liselejemolen – ses en opbygning af sand ved den første del af Kyst-
vej. Dette tages som udtryk for retableringen af balance også på den østlige del af
standen.

Ved bølgebryder 9 ses ligeledes en opbygning.

Den sti, som der er ved bølgebyder 9 ejes af én person, som har solgt 50% til de nær-
meste lodsejere. Bestyrelsen opfordrer til at der på denne sti etableres et trappelaug.

Bestyrelsen blander sig ikke i trapperlaugenes etablering eller i strandfodssikringer. Dog
skal det nævnes, at der ved Trappelavet, Bjerget – er en meget farlig strandfodssikring.
Stenene her, er IKKE stabile og kan være meget farlige for børn.

Entreprenøren har gennemgået Liselejemolen og meddelt, at denne ser meget fin ud og
skal alt andet lige ikke vedligeholdes før om ca. 10 år.

Der er sket en ekspeditionsfejl med de 38.000 kr., som var opsamlet af grundejerfore-
ningen og som skulle refunderes på de enkeltes skattebilletter. Fejlen har medført at
pengene kun blev godskrevet murlauget og ikke hele Kystlavet. Dette vil blive rette på
efterårets skattebillet.

Nærrevision blev valgt sidste år sammen med en intern revisor, der udfører en gen-
nemgang af regnskabet, hvilket er sket.

Spørgsmål

Dirigent konkluderede at der ikke var spørgsmål.

Bestyrelsesberetningen blev herefter godkendt.

III. Behandling af forslag

Ingen forslag var indgået.

IV. Forelæggelse af årsregnskab
Revisor Kenneth Andersen gennemgår regnskabet og kunne meddele, at regnskabet er
godkendt med blank påtegning.

Bestyrelsen får ikke løn men kørselsgodtgørelse. Pr. 31. maj står der 766.000 kr. når
alle bidrag er indgået i år. Når regninger er betalt står der Ca. 361.000 kr.



Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

V. Forelæggelse af budget
Der er hensat 300.000 kr. til vedligeholdelse hvilket vil blive overskredet med kr. Ca.
50.000. Der forventes et resultat på 40.000 kr. restresultat bliver 45000 kr. hensat til
vedligeholdelse.

FT. Regningen er incl. 350.000 kr. Og omfatter rådgivning og etablering. Luftfoto vil an-
tageligvis beløbe sig til maksimalt 50.000 kr.
Budgettet blev herefter godkendt

VI. Valg af medlemmer/suppleanter
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Frits Thaulow
FT genopstiller.

FT blev genvalgt med akklamation.

VII. Valg af revisor
Bestyrelsen godkendte genvalg af Nærrevision Frederiksværk samt Ole Olesen, som in-
tern revisor.

VIII. Eventuelt
Spørgsmål:

Inge Løngren Kystvej 44:
Vandet, kommer helt op til denne grund efter etableringen af strandsikringen. Dette er
et nyt fænomen. Der har været 64 år med tør strand nu er forholdene at der mangler
sandopbygning. Spørgsmålet er om ikke bølgebryderen kan udbygges.

Olaf Asmussen Kystvej 16:
Udfra bølgebrydere 9 og Liselejemolen er der sket en indhuling ved bølgebryder 9 og
derfor en opbygning af sand mod øst. Der er ikke det samme som en ny sandtilføjelse,
som nævnt i beretningen.

Bjergets Trappenlaug, Morten La Cour:
Der er fornuft i at skrabe sand af bølgebryder 3. Men vest herfor bør man måske lade
sandet ligge så der kunne ske en horisontal ophobning af sand.

Thor Sommer:
Der er kommet en masse tekniske problemer. Eksperterne er blevet kontaktet. Indlæg-
gene tyder på at nogle af bølgebryderne skal flyttes. Sommer vil gerne være behjælpe-
lige.

Svar:
Bestyrelsen:
Der er ikke sket flytning af de nye bølgebrydere blot har der været afhjælpning af de
oprindelige brydere. Det er svært at pålægge eksperterne et ansvar.

Formateret: Punktopstilling



Sommer:
Såfremt man tager eksperter skal de tages i ed. Den rigtige løsning er, at spille skak
med naturen således, at der kan tillempe sig en løsning sammen med naturen. Man
skal lyttes til naturen.

Borrit Hellebakken 6:
Bor mellem mole 2 og 3. Der mangler i øjeblikket mellem 1.2 g 1.4 meter sand. Den
sten, som ligger i vandet lå tidligere midt på stranden. Når der er så radikale ændringer
af stranden, som påvirker sikringen bør denne strandfodsikring være en del af projek-
tet.

Kan de private lodsejere anvende de entreprenører som anvendes af Lauget.?

Bestyrelsens svar:
Entreprenøren godt kan anvendes.

Lauget er ikke ansvarlig for strandfodsikringen, hverken med ansvar eller økonomisk.
Det er op til lodsejerne selv at sikre strandfodsikringen til grunden.

Bjergets Trappenlaug, Morten La Cour:
Kunne man lægge en meddelelse på hjemmesiden så lodsejerne kan få en mulighed for
at engagere sig med entreprenøren så der kan indgås aftalerne.

Kunne bestyrelsen hjælpe med samle arbejdet sammen således, at Vejlby kunne enga-
geres egenhændigt.

Bestyrelsens svar:

Bestyrelsen vil anvende hjemmesiden, som kontaktpunkt når der skal foretages arbej-
der på stranden.

Medlemmerne opfordres til at meddele adresseændringer til vor forretningsfører, Nær-
revision.

--ooo000ooo—

Dirigenten afslutter mødet og takke for god ro og orden.

Den ny valgte formand takker ligeledes for et godt møde.


