Kikhavn Dige- og Kystsikringslag
Referat
af ordinær generalforsamling afholdt søndag den 22 juni 2008 kl. 10.00
i Medborgerhuset Gubben, Nørregade 11B, Hundested.

Dagsorden:
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Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsesår.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab for afvigte kalenderår.
Bestyrelsens planer for kommende bestyrelsesår.
Bestyrelsens målsætning for nærmeste fremtid.
Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende kalenderår.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg som bestyrelsesmedlemmerer Jens Hansen, Leif Christensen;
Bestyrelsenforeslår genvalg. Tage Louw er udtrådt af bestyrelsen, da han
Pr. 1. juni har solgt sin ejendom i lagets område; bestyrelsen foreslår valg
af Arne Kvorning, Kattegatvejen 56.
8.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Svend Møller er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
9.
Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af NærRevision Aps, Hundested.
10. Eventuelt
Der var 22 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 herefter ”Du danske sommer”.
1.

Valg af dirigent og referent.

Til dirigent valgtes Birgitte Hagemann Snabe, der takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling.
Som referent valgtes Ivar Serritzlew.
2.

Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsesår.

Formanden Jens E Brammer aflagde beretning i.h.t. manuskript, der gengives nedenfor:
”Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling uændret med Jens Hansen som
kasserer og mig som formand.
Forrige bestyrelsesår havde vi, som det måske huskes, to alvorlige angreb på vore anlæg: Natten
mellem den 31. oktober og den 1. november 2006 havde vi en af de virkelige alvorlige stormhøjvands-situationer. Stormen kom fra havsiden, og vandstanden nåede i Hundested Havn den 31.
oktober op på 149 cm.
Igen den 14. januar 2007 havde vi en mindre storm – med orkanstyrke i stødene – men heldigvis
med betydelig mindre højvande, ”kun” ca 100 cm i Hundested Havn.
De alvorligste skader blev udbedret i september 2007, men der var jo slidt godt på anlæggene
mange steder. Vi endte med at udføre reparationer og forstærkninger for i alt ca. 620.000 kr. Heraf
blev de 145.000 kr. .finansieret af et tilskud fra Staten – via Kystdirektoratet – og vi havde ca.
196.000 kr. i kassen ved starten af 2007; resten måtte vi lånefinansiere efter –som foreskrevet i

vore vedtægter – at have modtaget samtykke hertil fra Halsnæs Kommune. Der resterer dags dato
ca. 58.000 kroner af dette lån.
I dette bestyrelsesår gik vi heller ikke fri. I vinterens løb havde vi hele to voldsomme stormhøjvandssituationer: Den første indtraf den 9.-10. november 2007, og den var alvorlig nok til at
Stormflodrådet erklærede Stormflod i de indre danske farvande, hvilket også omfattede den nordsjællandske kyst. Dette udløste mulighed for igen at søge tilskud til reparationer. Og så var den gal
igen den 2. marts 2008, hvor højeste vandstand i Hundested Havn blev målt til ca. 150 cm; i denne
omgang havde vi dog ikke fuld storm som sidst, men der kunne alligevel ses ret betydelige skader
flere steder, f.eks. i ved slutningen af det vestlige dige udfor Spodsbjergstien 31-33, nye udhulninger i skræntfodssikringen fra Landingen og østover, og på digefoden helt ude i øst ved den offentlige strand.
Planerne for reparation af disse vil blive gennemgået under punkt 4.
Som kuriosum vil jeg nævne, at vi den 4.-5. januar 2008 havde et ekstremt lavvande på – 103 cm
målt i Hundested Havn; angiveligt det laveste vand i mands minde. Billeder vil blive lagt ud på
hjemmesiden snarest.
I det forløbne år har bestyrelsen kun haft brug for få kontakter med Halsnæs Kommune, som alle
har været positive. Specielt har vi haft meget fin hjælp fra Ejendomsadministrationen i vort arbejde
på at få vor partsfortegnelse helt på plads; det vil vi gerne udtrykke vor tak for. Vi er ikke helt igennem dette arbejde, men de fejl vi har fundet har alle været af relativ lille betydning.
I forbindelse med dette arbejde opdagede vi, at en lille strandgrund lige øst for Linesvej,
matr.nr.28b, med en kyststrækning på ca. 10 m, hverken er interessent i vort lag eller i Spodsbjerg
Kystsikringslaug. Dette må naturligvis være en fejl, der er sket i forbindelse med oprettelsen af det
nye lag for Spodsbjerg-området i slutningen af 2006. Vi har drøftet sagen med nabolaget og foreløbigt konkluderet, at sagen næppe kan bære en større officiel kulegravning. I stedet vil vi finde en
praktisk måde at sikre en fælles vedligeholdelse af kystsikringen i det omtalte grænseområde.
Endelig skal jeg orientere om en mindre sag om en træterrasse på diget ud for Spodsbjergstien 31.
Her er der ved de seneste storme sket en så stor erosion, at det bliver nødvendigt at etablere en
egentlig digefodssikring i form af en traditionel stenkastning. Dette indebærer at terrassen midlertidig må flyttes væk, mens arbejdet pågår. Placeringen er i sin tid godkendt af Digelagets bestyrelse,
men med visse forbehold. Vi har tilbudt ejeren at terrassen kan genopsættes efter arbejdets afslutning på betingelse af at ejeren accepterer en aftale, der præciserer nogle betingelser for dens forbliven på stedet. Digelaget anser placeringen for kystsikringsmæssig forsvarlig, men vi vil naturligvis til enhver tid kunne anmode Kystinspektoratet om at se på sagen.
Vi opretholder vort medlemskab i Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag, hvor vi i
øjeblikket er repræsenteret i Forretningsudvalget ved vort bestyrelsesmedlem Leif Christensen. Vi
har især glæde af den gode erfaringsudveksling på ”Årsmødet”, som afholdes hvert år i augustseptember; det kombineres nu på Leifs foranledning oftest af et besøg på et af medlemmernes
anlæg.
Jeg skal til slut oplyse, at bestyrelsen agter at foretage en lille redaktionel ændring i lagets vedtægter, hvor §1, stk. 2 ændres fra ”Lagets værneting er retskreds nr. 17, Frederikssund” til ”Lagets
værneting er Retten i Hillerød”. Vi forventer denne rettelse godkendt administrativt af Kommunen
kort efter generalforsamlingen.
Før jeg slutter vil jeg gerne nævne hjemmesiderne på www.kikhavn.dk. I det forløbne år har vore
webmasters, Arne Kvorning og Gitte Olsson, igen gennemført forbedringer i både indhold, design
og funktionalitet. 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
bestyrelsen for et særdeles frugtbart og behageligt samarbejde i det forløbne år.”
Peter Snabe, Kattegatvejen 70A, takkede for beretningen, idet han dog fandt, at den i fremtiden
burde indeholde en beskrivelse af hvilke kystsikringsarbejder, der var udført i året. Endvidere forespurgte han om der var resultater af den på generalforsamlingen i 2006 lovede opmåling af bølgebryderne.

Formanden svarede, at de udførte kystsikringsopgaver i de enkelte år fremgik af en anlægsbeskrivelse, vist på hjemmesiden. Beskrivelsen var dog desværre ikke a jour-ført det seneste par år.
M.h.t. opmålingerne af bølgebryderne var disse foretaget af en privatperson, der ikke var i stand til
at afslutte opgaven. Disse opmålinger kunne ikke bruges, så det bliver nok nødvendigt, at få foretaget nye på professionel basis.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3.

Forelæggelse og godkendelse af regnskab for afvigte kalenderår (2007).

Kasserer Jens Hansen gennemgik årsregnskab 2007 med status pr. 31.12.2007, som var udsendt
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet udviste et underskud på kr.
362.701, og en egenkapital på – kr. 166.628.
Ivar Serritzlew, Kattegatvejen 68, spurgte til den økonomiske værdi af anlægget, og om denne ikke
skulle med under aktiver (og passiver som egenkapital).
Jens Hansen svarede, at anlægget har været vurderet til 8-9 millioner. I dag er værdien sikkert 3-4
gange større. Det har ikke tidligere været anvendt, at medtage beløbene under status.
Årsregnskabet med status blev herefter godkendt.
4.

Bestyrelsens planer for det kommende bestyrelsesår.

Formanden Jens E. Brammer redegjorde herfor i henhold til manuskript, som gengives nedenfor:
”Bestyrelsen har i det forgangne år – sammen med vor faste konsulent, akademiingeniør Erik Biering – inspiceret anlæggenes tilstand efter hver af de meget voldsomme storm-højvander, som året
gav os. Vi har her, til vor store tilfredshed, konstateret, at der praktisk talt intet er sket de steder,
hvor VG Entreprise sidste efterår anlagde helt nye skræntfodssikringer efter en ny metode: på havbunden lige nedenfor selve stenkastningen anlægges en solid ”kørevej” af større sten, som samtidig tjener som et solidt fundament for selve stenkastningen, som herved forhindres i den langsomme ned- og udskridning, som vi ellers ser alle steder på denne strækning.
Men næsten alle andre steder har vi til gengæld set et betydeligt slid på anlæggene: ned og udskridninger af stenkastninger, bortskylning af materiale foran østdiget, så det oprindelige glacis ved
digets fod er blottet på flere strækninger – på steder vi aldrig har set det før i ”vor tid”, erosion på
vestdiget på helt nye steder, samt tydelige udskridninger og nedfald af store sten på mange af bølgebryderne.
Denne nedslidning er meget større end vi havde regnet med, og samtidig må vi konstatere en tilsyneladende øget frekvens af mere ekstreme vejrsituationer. På denne baggrund har en enig bestyrelse besluttet at gennemføre en større ombygning og renovering over en årrække, begyndende
med større arbejder efter sommerferien for et forventet beløb på ca. 760.000 kr. og nye store arbejder i 2011, 2013 og 2015. Under næste punkt på dagsordenen vil jeg med hjælp fra Leif Christensen vise og gennemgå den langsigtede plan mere detailleret.
Vi har søgt og fået tilsagn fra Kystinspektoratet om statsstøtte til efterårets arbejder på i alt ca.
200.000 kr. Alligevel vil de større arbejder nødvendiggøre en betydelig stigning i partsbidragene.
Mere om det under ”punkt 6 Budget for det kommende kalenderår”.”
Generalforsamlingen noterede sig bestyrelsens planer.
5.

Bestyrelsens målsætning for nærmeste fremtid.

Formanden Jens E. Brammmer redegjorde herfor i henhold til manuskript, som gengives nedenfor:

”Som det ses på de viste skemaer med bestyrelsens forslag til langtidsplan regner vi med større
renoveringsarbejder igen i årene 2011, 2013 og 2015 med budgetter anslået til hhv 695.000,
870.000 og 1.220.000 kr. Alle de budgetbeløb jeg har nævnt indtil nu, også for 2008, inkluderer
ingeniørhonorar og 10% til uforudsete udgifter, og beløbene er ekskl. moms.
Det er vigtigt at holde for øje, at planer for flere år ud i fremtiden er forbundet med stor usikkerhed.
Vejret kan lave om på vor prioritering mange gange, men vor plan er altså under alle omstændigheder at løfte vor indsats i de kommende år op på et væsentlig højere niveau for at sikre anlæggene bedst muligt og derved undgå egentlige katastrofer. De endelige projekter for de enkelte år skal
selvfølgelig tilpasses de opståede skader og slid undervejs.
Det var afslutningen på dette punkt for mit vedkommende.”
Peter Snabe, Kattegatvejen 70A, spurgte til gunstigste mål for bølgebrydernes dimensioner i relation til højde, længde og tykkelse, således at man kan agere på, hvad der er gået godt/skidt. Formanden oplyste, at en højde på 1 m over daglig vande er OK, samt at en stor bredde (tykkelse) er
positivt. Afstanden mellem bølgebryderne skal ikke være større end længden af bølgebryderne.
Ingeniør Erik Biering, som havde vist billeder vedrørende digets tilstand gennem året, supplerede
med, at jo højere bølgebryderne er jo bedre.
Generalforsamlingen noterede sig bestyrelsens målsætning.
6.

Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende kalenderår.

Formanden Jens E. Brammer meddelte, at bestyrelsen foreslog et bidrag på 30 kr. (plus moms) pr.
part og kr. 70 i administrationsgebyr pr. bidragydende medlem. Set over en længere årrække er
dette en mindre stigning end, hvad pristallet ville have givet anledning til, hvis dette havde været
regulerende.
Formanden begrundede stigningen i bidraget med de betydelige skader, der har været på diget i
de forløbne år, samt de kommende arbejder nævnt under punkt 4 og 5.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
7.

Valg af bestyrelse.

Jens Hansen og Leif Christensen var på valg. Begge var villige til genvalg.
Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Jens Hansen og Leif Christensen for en 2-årig periode.
Tage Louw er fraflyttet sin ejendom og er udtrådt af bestyrelsen. Arne Kvorning, Kattegatvejen 56,
blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:
Jens E Brammer, formand
Jens Hansen, kasserer
Alex Laudrup
Leif Christensen
Arne Kvorning
8.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Svend Møller blev valgt i 2007 for en 2-årig periode. Derfor blev der intet valg i 2008.
9.
Valg af revisor.
NærRevision Aps, Hundested blev valgt i 2007 for en 2-årig periode. Derfor blev der intet valg i
2008.

10. Eventuelt.
Svend Møller, Vesterstræde, anmodede om, at diget repareres ved Landingen, hvor der står et
håndbetjent spil (capstan). Bestyrelsen udtrykte en positiv holdning til sikring af diget specielt på
dette sted og vil drøfte en løsning på et kommende bestyrelsesmøde.
Generalforsamlingen hævet kl. 11.40

Som dirigent:

Som referent:

Birgitte Hagemann Snabe

Ivar Serritzlew

