Kikhavn Dige- og Kystsikringslag
Referat
af ordinær generalforsamling afholdt den 15. august 2010 kl.10.00
i Medborgerhuset Gubben, Nørregade 11 B, Hundested.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning vedrørende det forløbne bestyrelsesår.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for afvigte kalenderår.
4. Bestyrelsens planer for kommende bestyrelsesår.
5. Bestyrelsens målsætning for nærmeste fremtid.
6. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende kalenderår.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Leif Christensen, Jens Hansen og Arne Kvorning.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en to-årig periode.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af NærRevision ApS, Hundested.
10.Eventuelt
Der var ca. 25 fremmødte, herunder ægtefæller og andre pårørende.
Formanden Jens E. Brammer bød forsamlingen velkommen og præsenterede ingeniør Erik
Biering, der som sagkyndig bistår bestyrelsen i forbindelse med vurdering af anlæggets tilstand og udførelse af anlægsarbejder.
Forsamlingen sang herefter "Du danske sommer".
1. Valg af dirigent og referent.
Til dirigent valgtes Peter Elley, der takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens
lovlige indvarsling. Som referent valgtes Birgitte Hagemann Snabe.
2. Beretning vedrørende det forgangne bestyrelsesår.
Formanden Jens. E. Brammer aflagde beretning iht. manuskript, som følger:
”Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling uændret med Jens Hansen
som kasserer og mig som formand.
Det forgangne bestyrelsesår har - atter en gang - været et af de vejrmæssigt gode år. Vi har
været så heldige, at vi ikke har haft egentlige storm-højvandssituationer. Og der har, som
planlagt, derfor ikke været udført egentlige anlægsarbejder i det forgangne beretningsår
2009-2010.

De samlede udgifter, inkl. moms, beløb sig i det forgangne beretningsår således kun til godt
13.000 kr - mod ca. 860.000 kr. sidste år, dvs. alt næsten som planlagt; hvor heldig kan man
være!
I det kommende år går vi i gang med næste fase af vor Langtidsplan - med enkelte men væsentlige omprioriteringer, men det hører til under pkt. 4.
I det forløbne år har bestyrelsen kun haft brug for få kontakter med Halsnæs Kommune.
Vi er dog opmærksomme på at digeovergangene ved den offentlige strand ikke er vel vedligeholdte, og det vil vi snarest gøre kommunen opmærksom på.
Kommunen henvendte sig i foråret om planer vedrørende en ny natur- eller oplevelsessti
rundt i det yderste Halsnæs, og forespurgte om muligheden for at udføre den nødvendige
skiltning langs stien ved anvendelse af vore eksisterende skiltestolper på den strækning der
går gennem lagets område. Vi har anmodet kommunen om at kontakte Steen Lange og med
ham finde en god løsning. Alternativet er jo at kommunen selv må sætte en ny række anderledes skilte og stolper op! [Formanden tilføjede her at projektet ser ud til at lide skibbrud pga.
økonomiske forhold].
Og lidt mere om Steen og skilte: Steen har gennemgået vore skiltes tilstand og fundet det
nødvendigt med en udskiftning af omkring 30 skilte. Kommunen får den færdige oversigt og
skal jo så - i henhold til vor aftale herom - foretage indkøb og udskiftning for sin regning. Tak
til Steen for den gode hjælp.
Jeg nævnte både forrige og sidste år, at en mindre strandgrund lige øst for Linesvej, matr.nr.
28 b, med en kyststrækning på ca. 10 m, hverken er interessent i vort lag eller i Spodsbjerg
Kystsikringslaug, og at dette må tilskrives en fejl der er sket i forbindelse med oprettelsen af
det nye lav for Spodsbjerg-området den 20. november 2006. Ejeren spurgte inden købet,
hvad det i værste fald kunne komme til at koste ham at lave egen kystsikring. Ejeren er nu
orienteret om at bestyrelsen sidste år udtalte følgende:
“Vi har drøftet sagen med lavet på Spodsbjerg og har nu endeligt konkluderet, at denne lille
strandgrund principielt ikke har nogen organiseret beskyttelsesret. Dette har vi derefter meddelt den pågældende grundejer, som iøvrigt - med sin hovedgrund lidt længere fra kysten - er
medlem af vort lav. Bliver der en dag brug for kystsikring på denne ganske korte strækning
kan vi formodentlig finde en praktisk måde at lave en fælles kystsikring på ved dette lille ‘hul’
melleme lavene. Men en pligt hertil har vi altså ikke, da den pågældende ejendom ikke er
optaget i vor partsfortegnelse i vedtægterne.”, og at dette blev taget til efterretning af en enig
generalforsamling. Så skulle det være på plads.
Vi opretholder vort medlemskab i Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag,
hvor vi stadig er repræsenteret i Forretningsudvalget ved vort bestyrelsesmedlem Leif Christensen, som fortsat er formand. Vi har især glæde af den gode erfaringsudveksling på
’Årsmødet’, som afholdes hvert år i august-september. Samvirket har sit næste møde i slutningen af denne måned, og et hovedtema i år vil være Gribskov kommunes vidtløftige planer
om nærmest at gå helt over til sandfodring og droppe den eksisterende type kystsikring med
faste anlæg. Leif kan eventuelt redegøre nærmere herfor senere, hvis nogen er interesserede.
Afslutningsvis vil jeg udtrykke en stor tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde - og
aflastning af formanden - i året der gik. Alex har således igen i år ydet god juridisk bistand i
enkelte sager, Leif har varetaget vor repræsentation i Samvirket af Nordsjællandske Kystsikringslag på glimrende måde, Arne har forestået videreudvikling af vore hjemmesider og
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løbende ajourført informationsindholdet, og Jens Hansen har - som kasserer - som sædvanlig stået for et solidt regnskabsarbejde. Tak til jer alle fire.
Og hermed er min beretning for det forgangne bestyrelsesår slut”.
Peter Snabe takkede formanden for beretningen, og for den gode praksis bestyrelsen har
indført ved at lægge beretningen på nettet. I beretningen nævnes Gribskov kommunes vidtløftige planer om helt at gå over til sandfodring, og senest er i dagspressen præsenteret en
rapport med et provokerende forslag om et dige mellem Rørvig og Hundested for at sikre
byerne langs Isefjorden. Af handlingskataloget for Halsnæs kommune om kystproblemer
fremgår at kystbeskyttelse er et privat anliggende; der er ingen love eller regulativer der fastlægger niveauet. I den sammenhæng fandt han, at det er godt at bestyrelsen gennem medlemskabet af Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag holder kontakt med andre lag her på Nordkysten, der er i samme situation som os. Der er måske noget at lære,
både om hvad man skal gøre og hvad man skal undgå. I den anledning foreslog han et særskilt punkt på næste års generalforsamling til en orientering om Samvirket og de aktuelle
problemstillinger. I samme forbindelse bad han om et overblik over status hos vore nabolag,
Nødebohuse mod øst og Spodsbjerg mod vest, herunder dimensioneringskriterier for deres
bølgebrydere, der virker langt kraftigere og i øvrigt er betydeligt højere end vore, nemlig 1,25
m foran diget i Nødebohuse og langt over 1,50 m på nærmeste bølgebryder ved Spodsbjerg,
lige vest for vort anlæg.
Leif Christensen svarede, at han gerne ville give en sådan orientering. Formanden tilføjede
at et sådant punkt ville kunne behandles på generalforsamlingen næste år.
Erik Biering kommenterede, at han har fulgt debatten gennem årene. Specielt om sandfodring stillede han spørgsmålstegn ved finansieringen, da det er meget dyrt. Der har været talt
om at alle inden for en 1 km bred zone fra kysten skal bidrage, men det må anses for urealistisk.
Bent Schweiger-Larsen bemærkede, at sandfodring burde være mest relevant, hvis alle på
kysten slog sig sammen. Endvidere bemærkede han at bølgebrydere ud for Spodsbjeg er
meget lave., og han derfor spurgte til om det kan få betydning for os. Erik Biering mente ikke,
at (manglende) kystsikring ud for Spodsbjerg udgør en trussel for vort digelag, tværtimod har
vi kun fordele af at noget styrter i havet, og fordeler sig videre østpå.
Svend Møller fandt, at det kan være et problem at stien fra Kikhavn mod Spodsbjerg er truet, da stykket er blevet meget smalt, specielt ud for Linesvej. Der kan være risiko for at stien
skal lukkes af sikkerhedsårsager, hvilket vi alle vel har interesse i at undgå. Formanden tilføjede at der omkring Spodsbjerg var 12-13 bølgebrydere, men at der bevidst var etableret et
stykke uden beskyttelse, hvor naturen kan rase. Bent Schweiger-Larsen supplerede med at
der et sted højst er 2 m fra stien til kanten. Leif Christensen bekræftede at der allerede var
forsvundet meget klint ved Linesvej, hvor man synes at lade stå til. Vil tage sagen op i Samvirket, og forsøge at lægge pres på kommunen.
Formanden lovede, at bestyrelsen vil drøfte problemet. Jens Hansen foreslog at man opfordrede grundejerforeningen, som rette vedkommende, til at tage sagen op.
Dirigenten konkluderede herefter, at beretningen var vedtaget.
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3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2008
Kasserer Jens Hansen gennemgik årsregnskab 2009 med status pr. 31/12 2009, som var
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Udgifterne i året beløb sig til
40.101 kr. hvoraf de 21.606 kr. var renteudgifter. Regnskabet udviste dermed et overskud på
kr. 519.283,85, resulterende i en negativ egenkapital på kr. 36.753,06.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kassereren Jens Hansen oplyste efterfølgende, at lånet på kr. 36.753 i Danske Bank er udlignet i marts d. a., og at der pt. er en positiv egenkapital på ca. 250.000 kr.
Formanden Jens E. Brammer nævnte at kommunens decision af regnskabet havde ladet
vente på sig, men at det nu var modtaget for en uge siden.
4. Bestyrelsens planer for det kommende bestyrelsesår.
Formanden Jens E. Brammer fremlagde bestyrelsen planer iht. manuskript som følger:
”Bestyrelsen har i det forgangne år - sammen med vor faste konsulent, akademiingeniør Erik
Biering - inspiceret anlæggene flere gange. Herunder har vi især interesseret os for de mest
påtrængende opgaver, især dem der er optaget i vor Langtidsplan for de næste to arbejdsår,
2010/11 og 2012/13. Jeg har også - sammen med Erik Biering - haft et konstruktivt møde og
en positiv dialog med Peter Snabe om hans bemærkninger sidste år, som vi i høj grad har
taget til efterretning.
Bestyrelsens overvejelser har resulteret i en prioritering for 2010/11 derhen, at vi nu vil koncentrere os om at forstærke - og herunder forhøje og forlænge - bølgebryder B7 og iøvrigt
fastholde planen om færdiggørelse af forløbet af banketter i havet foran skræntsikringen på
strækningen B9 til B12. Desuden vil vi udføre forskellige småreparationer, hvor der er mindre
huller i flere bølgebrydere, mindre lunker i skræntsikringerne og enkelt huller i digefoden. I
2012/13 prioriterer vi en forstærkning af B6 og B8. Arbejdet på B8 forudsætter en forstærkning af strandområdet indenfor B8 med banket, for at vi overhovedet kan komme derind med
de store maskiner der nu benyttes.
Arbejderne i 2010/11 bliver udbudt straks efter denne generalforsamling; vi forventer at arbejdet kan udføres i efteråret 2010 og leveres til den budgetterede pris på ca. 865.000 kr.”
Kasserer Jens Hansen pegede på at de planlagte arbejder måske burde udskydes til marts
2011, hvor halvdelen af næste års bidrag indgår. Herved kan spares renter.
Flere fandt at bestyrelsen forslag skulle realiseres som planlagt, og der pegedes på at der
sikkert kunne opnås en fornuftig betalingsaftale med den valgte entreprenør.
Formanden Jens E. Brammer oplyste at entreprisen allerede var drøftet med entreprenører,
og at det var hans og Bierings opfattelse, at det var muligt nu at få et godt tilbud.
Bestyrelsens planer blev herefter taget til efterretning uden yderligere kommentarer.
5. Bestyrelsens målsætning for den nærmeste fremtid.
Formanden Jens E. Brammer fremlagde bestyrelsen målsætning iht. manuskript som følger:
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”Vor ajourførte Langtidsplan indbefatter større renoveringsarbejder i arbejdsårene 2010/11,
2012/13, 2014/15 og 2016/17 med budgetter nu anslået til hhv. kr. 867.000, kr. 980.100, kr.
1.087.000 kr. 950.400. De nævnte budgetbeløb inkluderer både ingeniørhonorar og et beløb
til uforudsete udgifter, og er inkl. moms.
Denne nye plan omfatter i 2012/13 forstærkninger af B6 og B8. samt anlæg af banket foran
skræntsikringen ved B8. I 2014/15 repareres skræntfoden af østdiget fra B4-B6, og 2016/17
kommer turen til reparation af det vestlige dige fra B20 til matr. 28b (dvs. næsten til Linesvej).
Der er budgetteret med de tidligere nævnte beløb, men som sagt så tit er det vigtigt at holde
sig for øje, at planer for flere år ud i fremtiden er forbundet med uhyre stor usikkerhed. Vejret
kan lave om på vor prioritering mange gange, men vor plan er altså under alle omstændigheder at intensivere indsatsen for at sikre anlæggene endnu bedre og derved undgå egentlige katastrofer. De endelige projekter for de enkelte år skal selvfølgelig tilpasses de opståede
skader og slid undervejs.
I den forbindelse vil jeg gerne citere et par passager i et svar vi har fået efter at have spurgt
Kystdirektoratet om følgende:
1) Har Kystdirektoratet en forventning til en kommende vandstandsstignings størrelse over
f.eks. 100 år?
2) Har Kystdirektoratet på nuværende tidspunkt planlagt at bygge egne konstruktioner højere
aht. den forventede vandstandsstigning.
Vi hæfter os især ved følgende passager i svarene fra Kystdirektoratet:
“Kystdirektoratet har ikke planlagt at bygge vore (dvs. sine egne (red.)) konstruktioner højere
i relation til den fremtidige vandstandsstigning. Vi vurderer dog jævnligt styrken og den vedligeholdelsesmæssige tilstand af diger i det sønderjydske for at kunne sætte ind, når det bliver
nødvendigt; . . . ligesom klimaændringers effekt inddrages i relation til de løbende vedligeholdelses- og renovationsarbejder på faste anlæg.
Så selvom der ikke her og nu er behov for styrkelse af diger mv., er det dog vigtigt at være
fremsynet, så der kan sættes ind med de rette løsninger, når behovet viser sig”
I de nærmest kommende år vil vi således have særlig fokus på forstærkningen af bølgebryderne, ligesom vi vil have stor opmærksomhed på digefodssikringen på hele strækningen.
Bølgebryder B7, som er med i planen for i år, vil dog blive forhøjet til ca. 80-100 cm, og samtidigt gjort ca. 4 m længere - og noget tættere. En forhøjelse af selve digerne er næppe aktuelt foreløbig, jfr Kystinspektoratets udmelding. - Vi følger op på både registrerede vandstandsstigninger og eventuelle sætninger af diger og andre konstruktioner.
Så meget om vor målsætning om den nærmeste fremtid!”
Peter Snabe kunne fuldt ud tilslutte sig principperne i bestyrelsens plan, hvor man i de kommende år vil have særlig fokus på bølgebryderne og digefodssikringen. Om dimensioneringen af bølgebryderne bemærkede han følgende: I den tidligere formands tid blev det på en
generalforsamling besluttet at stile mod 125 cm høje bølgebrydere dækkende 45% af
strækningen. Kystdirektoratets rapport fra 2001, ”Lave bølgebrydere”, åbnede for en debat
om en billigere løsning med lidt lavere bølgebrydere, der til gengæld skulle dække kysten
bedre. Kystdirektoratets aktuelle anbefaling er faktisk 60% af kyststrækningen. Forholdet er
drøftet indgående på generalforsamlingerne de seneste to år, og det er min forståelse at vi er
blevet enige om et kompromis, formuleret på generalforsamlingen i 2008 som følger (citat):
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”Formanden oplyste at en højde på 1m over daglig vande er OK, samt at en stor bredde
(tykkelse) er positivt. Afstanden mellem bølgebryderne skal ikke være større end længden af
bølgebryderne”. Altså en lidt lavere højde, men til gengæld en bedre dækning af vor kyststrækning. Peter Snabe var derfor bekymret over bemærkningen om at den første bølgebryder man nu tager fat på, B7, kun vil blive ”forhøjet til ca. 80-100 cm”, dog samtidigt med at
den bliver gjort længere og bredere. Bølgebryderen er opført i 1991, rettet op og forstærket i
2004, men er sunket så den i dag har en topkote på ca. 70 cm, dvs. en ½ m lavere end bølgebryderne på det kommunale areal i østenden af vort anlæg og foran diget i Nødebohuse
og 1 m lavere end bølgebryderne ved Spodsbjerg. Han mente derfor at bølgebrydere ved
vedligeholdelse skal forhøjes, ikke blot til 1 m, men også lidt højere når man er i gang, da de
(med et renoveringstempo på en om året) sikkert synker lidt igen inden næste renovering.
Erik Biering anførte at det i særlig grad var de tre nu planlagte renoveringer af bølgebryderne, der trængte sig på. Øvrige bølgebrydere er mindre kritiske: Bølgebryderne øst for på
kommunens areal er i god stand, bølgebryderne vest for på strækningen fra Knuden til Landingen er beliggende i et kritisk område hvor der formentligt ikke kan samles sand uanset
hvad man gør, og bølgebryderne fra Landingen til Linesvej er rimeligt velfungerende allerede
i dag. Anbefalingerne i Kystdirektoratets rapport fra 2001 viser at en højde på 90 cm i almindelighed er tilstrækkelig ved en dækning på 60% af kysten. Men der er næppe behov for at
udvide dækningen på strækninger, hvor der allerede nu (trods en teoretisk lavere dækning)
samles en tilfredsstillende mængde sand.
Formanden tilføjede at der med den valgte formulering ikke var tilsigtet nogen ændring i vor
målsætning. Jim Hagemann Snabe ønskede i den forbindelse at få præciseret, om alle var
enige i at målet for højden af bølgebrydere er 1 m. Erik Biering bekræftede at dette var målet, men at det naturligvis kan være svært at udlægge en præcis højde med de store, irregulære sten, der anvendes.
Bent Schweiger-Larsen bad om at få bekræftet at jo højere bølgebrydere jo mere sand. Og
hvad med skrænter, der skrider pga. vand? Erik Biering bekræftede, og oplyste at der nu i
forbindelse med forstærkningsarbejderne ville blive udført banketter, som maskinerne kan
køre på. Formanden tilføjede herom at banketterne yderligere forbedrer kystsikringen, idet
de forhindrer digefodssikringen i at skride ned.
Punktet blev herefter taget til efterretning, idet dirigenten bemærkede at der synes at være
enighed om målsætningen.
6. Forelæggelse og godkendelse af budget.
Formanden Jens E. Brammer redegjorde for at bestyrelsen, at bestyrelsen planlægger, ud
over omkostningerne til de planlagte arbejder, gradvis at opbygge en reserve til brug ved en
eventuel akut nødvendig reparation af anlægget. Bestyrelsen har derfor i år valgt at indstille
at det almindelige partsbidrag sættes op til kr. 50 pr. part. Administrationsbidraget foreslås
uændret sat til kr. 70 for hver interessent. Bidragene er ikke længere momsbelagt.
Jim Hagemann Snabe roste bestyrelsen for at fokusere indsatsen på at vedligeholde de eksisterende bølgebrydere, da det er den mest effektive måde at beskytte kysten, og bemærkede desuden at digelaget, i lyset af klimaudviklingen, bør sikres en sund økonomi, således
at vi kan gennemføre den fornødne kystsikring uden økonomiske problemer.
Budgettet, med de foreslåede bidrag, blev herefter enstemmigt godkendt.
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7. Valg af bestyrelse
Leif Christensen, Jens Hansen og Arne Kvorning var på valg. Alle var villige til genvalg,
Der var ikke andre forslag, og de nævnte blev genvalgt for en 2-årig periode.
8. Valg af suppleant
Svend Møller, der sidste år blev genvalgt for en to-årig periode, ønskede at trække sig fra
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen foreslog i den anledning Niels Gersel Pedersen, som er
fastboende på adressen Vestre Stræde 14, som ny suppleant.
Der var ikke andre forslag, og Niels Gersel Pedersen blev nyvalgt for en to-årig periode.
Formanden rettede hefter en varm tak til Svend Møller for mange års godt samarbejde i bestyrelsen. Svend Møller replicerede med en tak til formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet.
9. Valg af revisor
Valgperioden for NærRevision Aps, Hundested, udløb.
Revisionsfirmaet blev genvalgt for en ny 2-årig periode.
10. Eventuelt
Bent Schweiger-Larsen bemærkede at vi har meget smukke skilte, men at disse desværre
ikke ser ud til at fungere efter hensigten. Kan de gøres tydeligere? Sven Møller fandt at skiltene i byområdet virkede godt nok.
Da ingen deltagere herefter ønskede ordet, erklærede dirigenten dagsordenen for udtømt,
hvorefter formanden hævede mødet kl. 11.15.

Klampenborg,

Birgitte Hagemann Snabe
Referent

Peter Elley
Dirigent
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