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Referat af generalforsamlingen den 21. juni 2009 
 
 
 

I Valg af dirigent 

II Bestyrelsesberetning  

III Behandling af forslag 

IV Forelæggelse af årsregnskab 

V Forelæggelse af budget 

VI Valg af medlemmer/suppleanter, Carsten Frölich på valg 

VII Valg af revisor 

VIII Eventuelt 
 

Formanden, Frits Thaulow byder på vegne af bestyrelsen velkommen til Hyllingebjerg-
Liseleje Kystbeskyttelseslaugs årlige generalforsamling 2008. 
 
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. Jf. skriftlig 
beretning i regnskabet.  
 
Aktiviteter:  
Bestyrelsen holder jævnligt bestyrelsesmøder herunder foregår kommunikationen og 
orienteringen gennem møder, telefon og emails.  
 
I det vi i 2006 havde store omlægninger af kystsikringen har vi ikke siden sidste 
generalforsamling 2008 haft de store tiltag kørende. Det har været nødvendigt at 
oparbejde den nødvendige kapital og opsparing.  
 
Bestyrelsen har deltaget i diverse aktiviteter, og forskellige eksperter har givet deres 
bud på, hvordan de forestående klimaændringer vil påvirke vores kyst.  
 
Én ting er alle dog enige om, og det er at den stigende temperatur vil forårsage flere 
ekstreme klimaevents. Det har store konsekvenser for denne kyst og vil betyde flere 
storme. 100 års stormen vil kunne komme hver 30 år og 30 års stormen hvert 4 og 5 
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år. Det er beskyttelsen mod disse storme, bestyrelsen retter sin fokus i mod, idet 
bestyrelsen mener, at det er langt mere kritisk for kysten end eventuelle vand 
stigninger.  
 
Problempunkterne på strækningen: 
På kysten er der stadigvæk 3 problemsteder:  
 
Hellevej/Hellebakkevej 
Øst for Didriksens bølgebryder/ud for Hyllingebjergvej 
Orehøjgård trappelaug  
 
Disse steder er blevet gennemgået med både Rambøll og hans Burcharth og vil blive 
gennem gået nedenfor (jvf. www.liselejekyst.dk)            
 
Luftfoto: 
Der er blevet gennemført luftfoto af hele kysten af Cowi i maj 2008. Hele kysten har 
sammen med Liseleje kystlaug delt omkostninger hertil. Billederne må ikke anvendes til 
andre formål end hvad der tjener laugets interesse. Overtrædelse heraf vil udløse 
bøder. Skal en lodsejer anvende et eller flere billederne i forbindelse med fx 
anlægsvirksomhed er alle meget velkomne, men tag dog først fat i formanden for at 
sikre at ingen overtrædelser af aftalen foretages.  

 
Liselejehavn 
Der er generelforsamling den 27. juni. Pt ligger projektet og afventer videre 
bearbejdning, i det visse EU direktiver skal sikres overholdt.  

 
          Økonomi 

Nærrevision har i forbindelse med opkrævning af indbetalingerne fra Luftfotos. 
Derudover har lauget endeligt modtaget pengebidraget fra staten således at de er ajour 
pr. 2009. 

 
Som det ser ud nu, beholder vi statens ydelse frem til og med 2010 hvorefter vi ikke 
ved om kommunen overtager forpligtelsen. Ydelser ind i 2011 vil afhænge af 
forhandlingen mellem staten (Kystsikringsdirektoratet)og kommunen.  
 
Havemann sagen: 
Sagen er genoptaget. Havemann har klaget over kommunens fastsættelse af bidraget 
og over selve driftsbudgettet. Sagen afventer Trafikministeriets videre stillingtagen.  
 
Bemærkninger: 
T. Sommer takker for en god beretning.  
Hellevej 20: Hvad sker der efter amtets udtrædelse og engagement i laugets arbejde: 
FT: Der er møde med Kystsikringsdirektoratet den 22. 6. selvstændigt referat vil blive 
udsendt evt. sammen med generalforsamlingsreferatet.  
B.L: Der er en overgangsfase, hvor kommunen har det tekniske tilsyn mens 
direktoratet har det projektmæssige tilsyn. De dybere faglige spørgsmål håndteres af 
direktoratet.  
 
Der er et forslag fra kommunen om at man skal se hele den nordlige kyst som én 
enhed og give sandet mere adgang til selv at vandre, herunder aktivt deltage i en årlig 
sandindpumpning. Notat blev uddelt.  
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
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III Forelæggelse af årsregnskab 
Regnskabet blev udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen 
gennemgik herefter regnskabet og kunne meddele, at regnskabet er godkendt med 
blank påtegning og uden forbehold.  
 
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. 

IV Forelæggelse af budget 
Budgettet blev udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen kunne 
herefter gennemgå budgettet som udsendt.  
 
Budgettet blev herefter godkendt for 2009.  
 
Efter forelæggelse uddelte bestyrelsen et investeringsforslag for 2010.  
 
I forbindelse med gennemgangen af dette forslag gennemgik formanden rapporten fra 
henholdsvis Burcharth og Rambøll. Samtidig blev konsekvenserne af rapporterne og 
forslag til forbedring illustreret via lysbilleder af formanden.  
 
Her blev de 3 problemsteder gennemgået hver for sig således at der ved Hellevej og 
Hellebakkevej blev gennemgået rapporternes anbefalinger, som medfører at man 
anvender alle depotsten og udbygger den store bølgebryder. Prisestimat kr. 400.000.- 
 
Udfor Øst for Didriksens BB/ ved Hyllingebjergvej foreslås det at man inddrager 
depotstene efter aftale med den private ejer og etablerer en ny bølgebryder. 
Prisestimat kr. 700.000.- 
 
At man for at finansiere forbedringer på Orehøjgårds trappelaug inddrager 
trappelaugets medlemmer i finansieringerne af at flytte den eksisterende bølgebryder 
ud fra kysten og gøre den kraftigere. Prisestimat kr. 500.000.- herunder ca. 200.000kr 
til trappelauget. 
 
FT foreslår herefter i forbindelse med investeringsoverslaget at bidraget fra lodsejerne 
øges fra 51 kr. pr. meter til kr. 76.- pr. meter. 
 
Bestyrelsen indstiller til Kommunen at øge deres bidrag samtidigt, idet stigningen alene 
modsvarer 5% justering om året i 10 år. Statens bidrag forventes at være uændret.  
 
Målsætningen er at påbegynde arbejdet i foråret 2010. 
 
Bjarne Bo Jørgensen: Det er et godt forslag og det tilgodeser en masse interesser.  
 
Repræsentanter fra Orehøjgård mener også at det er et godt forslag, Der bør drøftes 
nærmere med bestyrelsen. Bjarne Langkilde tog forbehold for kommunens stillingtagen 
og henviste til, at lauget omgående burde fremsende referat og begrundelse til 
kommunens budgetbehandling. Han syntes at bidragsjusteringen var fornuftigt 
begrundet. 
 
Dirigenten kunne efter en løs diskussion konkludere at generalforsamlingen kunne 
støtte op om forslaget og beder bestyrelsen arbejde videre med forslaget.  
.  
 

IV+V Generalforsamlingen kunne på denne baggrund godkende både regnskab som forelagt 
         samt budget for 2009 samt foreløbigt budget for 2010.  
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VI      Carsten Frölich var på valg og blev genvalgt. 
 

Bestyrelsen indstillede til, at en suppleant blev indvalgt og indstillede, at Christian Olrik 
fra Kystvej 36 blev valgt. Han blev derefter valgt som suppleant.  
 
Bestyrelsen indstillede til genvalg af Nærrevision Frederiksværk samt Kommunen, som 
Intern revisor. 
 
Alle 3 blev valgt med akklamation. 
 

VII Eventuelt 
 
 
 
Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede ligeledes for et godt møde. 
22 medlemmer var mødt foruden bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen den 26. juni 2009 
 
 


