Kikhavn Dige- og Kystsikringslag
Referat
af ordinær generalforsamling afholdt søndag den 5. august 2007 kl. 10.00
i Medborgerhuset Gubben, Nørregade 11B, Hundested
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Der var 25 fremmødte, herunder ægtefæller og andre pårørende.
Formanden Jens E. Brammer bød forsamlingen velkommen og præsenterede akademiingeniør Erik Biering, der som sagkyndig bistod bestyrelsen i forbindelse med vurdering af anlæggets tilstand m.v. og udførelse af anlægsarbejder.
Forsamlingen sang ”Den danske sang er en ung blond pige”.
Formanden bad forsamlingen mindes Digelagets tidligere formand Bo Jacobsen, der var afgået ved døden
28. september 2006. Bo Jacobsen havde været en energisk og meget kompetent formand i hans 20 årige
virke og han havde været den første i Danmark til at etablere parallelle bølgebrydere som led i kystsikring.
1.

Valg af dirigent og referent

Til dirigent valgtes Per Suhr, der konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Som referent valgtes Peter
Andreasen.
2.

Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsesår (fra 7. august 2006)

Formanden Jens E. Brammer aflagde beretning i henhold til manuskript, der gengives nedenfor:
”Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling uændret med Jens Hansen som kasserer
og mig som formand.
I år skete det så: Natten mellem den 31. oktober og 1. november havde vi en af de store stormhøjvandssituationer, som vi ikke bryder os om. Stormen kom fra havsiden, og vandstanden nåede i Hundested Havn
den 31/10 op på 149 cm. Formanden og vor rådgiver, akademiingeniør Erik Biering inspicerede hele
strækningen den 11. nov. og vi kunne konstatere en del betydelige skader; dog ingen så voldsomme, at de
krævede akut indsats.
Skaderne fordelte sig over hele strækningen; således var havet helt oppe at gnave i skræntfoden flere
steder på vest-strækningen mellem Linesvej og Landingen, og der var mindre angreb på selve digefoden
enkelte steder på strækningen langs den offentlige strand mod øst. Samtidig kunne vi konstatere, at både
stenkastninger og bølgebrydere havde fået endnu en påvirkning med sammenfald og udskridning af store
sten flere steder.
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Igen den 14. januar havde vi en mindre storm – med orkanstyrke i stødene – men heldigvis med betydelig
mindre højvande, ’kun’ ca. 100 cm i Hundested Havn. Vi havde en kort inspektion lige efter og kunne begynde at danne os et indtryk af skaderne.
Den 3. marts var bestyrelsen på egentlig inspektion af hele anlægget. Vi vurderede her alle anlægsdetaljer
og registrerede de nødvendige istandsættelser, som jo så også indeholdt de ’svage punkter’, som vi i de
tidligere år har vurderet kunne afvente udbedring indtil større skader gjorde istandsættelse uomgængelig.
Og det var altså nu. Vi opdelte de nødvendige arbejder i to grupper, den ene med – overvejende kosmetiske – reparationer, den anden med de større arbejder med tilførsel af store mængder sten. Den første
gruppe fik vi så udført med det samme, dvs. inden den 1. maj, de større arbejder har vi så udsat til efter
sommerferien i år, så det generer mindst muligt. Oftest har vi jo – kystsikringsmæssigt – pænt vejr i sommerhalvåret, så vi skønnede det var forsvarligt at vente.
Vi opgjorde selv reparationsudgifterne til ca. 440.000 ekskl. moms og udsendte vort projekt til 3 entreprenører. To af dem meldte hurtigt fra, og den tredje gav et meget højt tilbud. Efterfølgende meldte en af de
frafaldne sig alligevel på banen, og efter forhandlinger endte vi med at acceptere et tilbud fra VG Entreprise
på ca. kr. 493.000 ekskl. moms. Erik Biering, har arbejdet tæt samen med VG ved andre store arbejder på
Kattegatkysten og kan på grundlag af erfaringer herfra sige god for dette valg. VG begynder allerede arbejdet først i september 2007.
VG vil påbegynder arbejder ved ’Trekanten’ for Spodsbjerg Kystsikringslag allerede nu i august, og langsomt arbejde sig østover og ind på vort område i slutningen af august og afslutte arbejderne ude på ved
den offentlige strand, når stranden omkring den 5. sep. lukkes for sæsonen og det blå flag stryges. Medlemmer, der ønsker nærmere oplysninger om arbejderne, fx på særlige steder langs vor strækning, er velkomne til at kontakte formanden. Overkørsel med maskiner og materialer vil ske to steder, dels fra Spodsbjergstien lige øst for afvandingsrøret for det fredede område, dels via redningsoverkørslen ved Graastenvej.
Det vil måske være de fleste bekendt, at Stormskaderådet efter den store storm besluttede, at der var tale
om ”Stormflod” i de indre danske farvande (det er vist første gang nogensinde, det plejer altid at være
langs Vestkysten). I fortsættelse heraf blev der mulighed for ekstraordinært at søge tilskud. Midt i juli fik vi
så brev om, at vi får et tilskud, dog maksimeret til højst 145.000 kroner eller højst 1/3 af de afholdte udgifter. Men stadig et ret betydeligt beløb. Trods dette tilskud må vi under et senere punkt på dagsordenen
foreslå en nødvendig forhøjelse af medlemsbidragene for at sikre, at vi ikke ender det næste bestyrelsesår
med en gældsbyrde.
Bestyrelsen har som nævnt sidste år antaget en landmålingstekniker til at gennemføre en relativt minutiøs
opmåling af hele vor kystsikringsstrækning. På baggrund heraf tegnes præcise profiler af kysten over hele
strækningen. Heraf vil vi i første omgang kunne aflæse, hvordan vore anlæg opfylder de ønskede mål,
specielt højder på diger og bølgebrydere. Ved gentagelse af opmålingen med passende mellemrum vil vi
kunne få et ret præcist indtryk af de ændringer, der sker på grund af nedsynkning, bølgepåvirkninger o.l.,
og efterhånden vil vi på den måde få bedre styr på anlæggene tilstand. På grund af uforudsete vanskeligheder er det desværre endnu ikke lykkedes at få resultatet printet ud, men kommunen har nu lovet at være
behjælpelige hermed – efter sommerferien.
Lov om Kystsikring blev som nævnt sidste år revideret som forberedelse til kommunalreformens ikrafttræden den 1. jan. 2008. Kystsikringens administration er herefter henlagt til de nye kommunalbestyrelser, i
vort tilfælde altså til Kommunalbestyrelsen i Frederiksværk-Hundested Kommune (1. januar Halsnæs
Kommune).
Bestyrelsen tog i foråret initiativ til et kort møde med den nye kommunes administration, hvor vi fik lejlighed
til at præsentere og kort drøfte de områder, vor vi har samarbejde eller sammenfaldende interesser. Det
blev – til meget stor overraskelse for de kommunale medarbejdere – til i alt 15 områder, som jeg ikke skal
trætte forsamlingen med at gennemgå. Men jeg er overbevist om at mødet dannede grundlag for et godt
og positivt samarbejde med den nye – og selvfølgelig stadig lidt famlende – kommune.
Som en naturlig konsekvens af de nævnte ændringer har bestyrelsen gennemgået lagets vedtægter med
henblik på at gennemføre en simpel redaktionel ajourføring, især med henblik på at ændre ”Frederiksborg
Amt” til ”Halsnæs Kommune”, og ”Amtsrådet” til ”Kommunalbestyrelsen”. Desuden har vi medtaget en rettelse af en fejl der skete ved den forrige i 1986, hvor man udvidede tidsrummet for afholdelse af general-
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forsamling (§7) til at være mellem den 15. juni og 15. august, men glemte at ændre lagets frist for indsendelse af referat fra generalforsamlingen til kommunen (§9), som var den 15. august! Dette har vi så benyttet lejligheden til at rette til 15. september. Disse foreslåede ændringer har Kommunen allerede godkendt,
ligesom de har godkendt, at de alene opfattes som redaktionelle, således at vi helt undgår at skulle iagttage vedtægternes noget besværlige regler for egentlige vedtægtsændringer.
Genopretningen af Mågestensrevet cirka udfor Kattegatvejen 52 blev gennemført sidste efterår og efterfølgende godkendt af Kystdirektoratet. Vi må nu alle sammen være med til at bedømme, om det har en positiv effekt som ekstra kystbeskyttelse - og selvfølgelig også gerne som ekstra sandfanger til glæde for de
badende.
Før jeg slutter vil jeg gerne nævne hjemmesiderne på www.kikhavn.dk. I det forløbne år har vore webmaster Arne Kvorning og Gitte Olsson gennemført en lang række forbedringer i både indhold, design og
funktionalitet. Arne har netop meddelt, at dette nu afspejles i en stærkt øget brug af siderne. En stor tak til
Gitte Olsson og Arne Kvorning for dette arbejde.
Og hermed er min beretning for det forgangne bestyrelsesår overstået. Jeg vil slutte med at takke bestyrelsens øvrige medlemmer for et særdeles frugtbart og behageligt samarbejde i det forløbne år.”
På spørgsmål fra Anna Rosbach-Jahn, Kattegatvejen 32 oplyste formanden, at de foretagne landinspektørmålinger var med koordinat og højde. Formanden lovede i øvrigt at tjekke hendes areal og betaling.
Steen Lange, Kikkenborg 9 spurgte, om der var eller kunne laves en plan over området i A4 eller A3 format, så medlemmerne havde bedre mulighed for at følge med i de forskellige placeringer af bølgebrydere
m.v. og betegnelserne af de forskellige områder og steder. Formanden anså dette for en god ide og ville
overvejer, hvorledes ønsket kunne opfyldes og om planen kunne lægges på ”nettet”.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3.

Forelæggelse og godkendelse af regnskab for afvigte kalenderår (år 2006)

Kasserer Jens Hansen gennemgik årsregnskab 2006 med status pr. 31.12.2006, der var udsendt sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet udviste et driftsoverskud på ca. kr. 75.000,- og en
egenkapital på ca. kr. 196.000,-. Digelagets aktiver består af et likvidt indestående i Danske Bank.
Årsregnskabet med status blev enstemmigt godkendt.
4.

Bestyrelsens planer for (det) kommende bestyrelsesår (fra 6. august 2006)

Formanden Jens E. Brammer redegjorde herfor i henhold til manuskript, der gengives nedenfor:
”Bestyrelsen har set på anlæggenes tilstand efter den – som nævnt – noget voldsomme vinter. Planen for
det kommende bestyrelsesår er som også nævnt at gennemføre en komplet renovering af hele anlægget.
Herefter er det bestyrelsens skøn, at det opfylder alle de krav, vi normalt måler os op imod. Dette skøn har
Erik Biering tilsluttet sig efter sine besigtigelser af anlægget sammen med formanden og senere med entreprenøren og flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vil naturligvis også løbende fremover holde sig ajour med tilstandene.
Hvad angår Mågestensrevets genoprettelse vil vi følge op så godt vi kan; det er fortsat et spændende og
nyttigt forsøg, og vi byder medlemmernes observationer og vurderinger velkommen.
Det var afslutningen på dette punkt for mit vedkommende.”
Generalforsamlingen noterede sig bestyrelsens planer.
5.

Bestyrelsens målsætning for nærmeste fremtid

Formanden Jens E. Brammer redegjorde herfor i henhold til manuskript, der gengives nedenfor:
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”Der kommer jo en stadig strøm af nyt fra forskningsfronten, som det ikke er meget nemmere for bestyrelsen at vurdere end det er for alle andre. Der meldes ganske vist fortsat om forventede vandstandsstigninger af betydelig størrelse, men ser vi på de næste 10-20 år, tales der kun om stigninger på nogle få millimeter om året. Der er således ikke noget af det nye eller egne erfaringer, der kan ændre meget ved vor
udmelding om fremtiden på sidste generalforsamling.
Bestyrelsen har derfor endnu en gang valgt at fastholde sine bestræbelser på
1) at fortsætte med at følge udviklingen i eksperternes vurderinger af fremtidsscenariet nøje;
2) at fastholde en planlægningshorisont på ca. 3-4 år, idet forstærkninger af anlæggene – ikke mindst en
sikring af korrekt højde for digerne – i givet fald vil kunne udføres hurtigt, dvs. på måneder snarere end på
år; og
3) at udføre passende udbygning og forstærkning af anlæggene i samråd med Kystdirektoratet, i forbindelse med udførelse af de løbende reparationsarbejder.
I forbindelse med sidstnævnte punkt kan jeg sige, at vi i hvert fald ikke har underdimensioneret de forstærkninger, vi nu gennemfører.
Endelig vil vi nok ud over det kommende år også få behov for en løbende udbygning og fastholdelse af vor
kontakt til de nye myndigheder, som nu har overtaget kystsikringen. Det drejer sig som nævnt specielt om
kommunen, men også staten kommer måske stærkere ind. Her vil vi have brug for at støtte Samvirket for
Nordsjællandske Kystsikringslag, så vi i fællesskab kan udrette mere end vi ville kunne hver for sig.
Så meget om den nærmeste fremtid.”
Peter Snabe, Kattegatvejen 70A efterlyste bestyrelsens nærmere overvejelser om bølgebrydernes dimensioner i relation til højde, længe og tykkelse, således at disse overvejelser kunne drøftes på kommende
generalforsamlinger. Formanden oplyste, at bestyrelsen løbende og i samarbejde med ingeniør Erik Biering gjorde sig disse overvejelser, der skulle afstemmes bl.a. i forhold til Kystinspektoratets anbefalinger og
hvad der kan gives tilladelse til m.v.. Ingeniør Erik Biering præciserede, at kystsikring er en kombination af
flere foranstaltninger, herunder bølgebrydere, sandaflejring, sikring af digets fod etc.
Generalforsamlingen noterede sig bestyrelsens målsætning.
6.

Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende kalenderår (år 2008)

Formanden Jens E. Brammer meddelte, at bestyrelsen foreslog et bidrag på kr.12,00 (plus moms) pr. part
og kr. 70,00 i administrationsgebyr pr. bidragydende medlem.
Formanden begrundede stigningen i bidraget med de betydelige kommende reparationsarbejder og de
væsentlige stigninger i materialeudgifter m.v.. Med denne stigning regnede bestyrelsen med, at man kunne
gennemføre de planlagte arbejder uden længevarende låneoptagelse.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
7.

Valg af bestyrelse

Jens E. Brammer og Alex Laudrup var på valg. Begge var villige til genvalg.
Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Jens E. Brammer og Alex Laudrup for en 2-årig periode. Bestyrelsen består herudover af Jens Hansen, Leif Christensen og Tage Louw.
Bestyrelsens konstituerede sig efterfølgende uændret således:
Jens E. Brammer, formand
Jens Hansen, kasserer
Alex Laudrup
Leif Christensen
Tage Louw
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8.

Valg af suppleant til bestyrelsen

Svend Møller blev genvalgt for en 2-årig periode.
9.

Valg af revisor

NærRevision Aps, Hundested genvalgtes.
10.

Eventuelt

Steen Lange, Kikkenborg 9 orienterede forsamlingen om, at der på det seneste havde været tilfælde med
rideheste på stierne langs stranden og endog heste i vandet. Flere andre medlemmer kunne berette om
samme oplevelse. Øjensynlig var der tale om heste fra Evetofte Ridecenter. Forsamlingen var enige om, at
man skulle søge at forhindre dette på de områder, hvor Digelaget havde kompetence. Bestyrelsen ville
opsætte skilte på diget og dettes stier med ridning forbudt og via midler fra overskuddet fra Kikhavn Loppemarked sørge for at genetablere holdbare bomme ved indgangene til stien ved ”Knuden” øst for ”Landingen”. Steen Lange mente, at Kikhavn Bylav ville prøve at gøre noget ved ridning i byen og på stranden.
Generalforsamlingen hævet kl. 11.20.

Som dirigent :

Som referent :

Per Suhr

Peter Andreasen
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