Kikhavn Dige- og Kystsikringslag
Referat
af ordinær generalforsamling afholdt den 7. august 2011 kl.10.00
på Hundested Kro, Nørregade 10, Hundested.
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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 bestyrelses medlemmer er Jens E. Brammer og Alex Laudrup.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en to-årig periode.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Niels Gersel Pedersen blev valgt i 2010 for en 2-årig periode, så dette punkt er
'tomt' i år.
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af NærRevision ApS, Hundested.
10. Eventuelt
Formanden Jens E. Brammer byder forsamlingen velkommen og beklager at mødet i
sidste øjeblik måtte flyttes til Hundested Kro, idet nøgleafhentningen til Gubben havde
fejlet.
Ud over de fremmødte medlemmer (ca 30) deltager ingeniør Erik Biering, der som
sagkyndig bistår bestyrelsen i forbindelse med vurdering af anlæggets tilstand og
udførelse af anlægsarbejder.
1. Valg af dirigent og refer ent.
Til dirigent vælges Birgitte Hagemann Snabe, der takker for valget og konstaterer
generalforsamlingens lovlige indvarsling. Som referent vælges Leif Christensen.
Forsamlingen synger herefter " Hvor smiler fager den danske kyst ".
2. Beretning vedrørende det forgangne bestyrelsesår.
Formanden Jens. E. Brammer aflægger 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, 2010-11, har atter en gang været et af de vejrmæssigt
gode år. Vi har ikke har haft egentlige storm-højvandssituationer. Og vi har derfor som
planlagt kunnet udføre alle de i langtidsplanen planlagte anlægsarbejder . Og de var
endda helt afsluttede den 22 december, dvs i den første halvdel af nærværende
beretningsår.
Opgaven var overdraget til VG Entreprenør A/S (nu en helejet del af Aarsleff
koncernen), idet firmaet indvilligede i at udføre arbejdet til de samme enhedspriser,
som vi betalte i 2008 og endda gav en mindre rabat.
Arbejderne omfattede udbygning af Bølgebryder B7, som blev forlænget mod vest til i
alt 44 m og forhøjet til kote ca 1,05 m. Udførelsen var god med tæt pakning af
stenene, og fremstår i det hele taget meget vel og robust udført. B6 blev også sat i

bedre stand og både forlænget og forhøjet noget. Banketten foran skræntfoden blev
forlænget, således at den nu fortsætter fra B12 mod øst til B9, og der blev endda sten
nok til at fortsætte halvvejen til B8. Banketten støtter skræntfodssikringen, så stenene
ikke skrider så hurtigt ned. Endvidere fungerer banketten som kørevej for de tunge
maskiner henover de ellers noget bløde bundforhold på stedet. Selve skræntsikringen
mellem B12 og B9 fik en del forstærkninger. Der blev endvidere udført flere mindre
reparationer af bølgebrydere længere mod vest, ligesom der blev udført en mindre
forstærkning af skræntfoden øst for B22. Endelig var skræntfodssikringerne på
arbejdsstrækningen rettet op de steder, hvor det var mest tiltrængt.
Bestyrelsen er enige om, at arbejdet som helhed er udført meget tilfredsstillende.
De samlede omkostninger løb op i 787.000 kr inkl. moms, og efter aftale betalte vi
første rate på kr 500.000 i januar og den sidste rate på kr 287.000 i marts 2011, da
lodsejerbidragene for første halvdel af 2011 var indgået. Derved undgik vi betydelige
renteudgifter. Til sammenligning kan jeg erindre om, at arbejderne sidste gang, i
vinteren 2008-09, beløb sig til ca. 860.000 kr.
De næste arbejder i vor Langtidsplan er planlagt til vinterhalvåret 2012-13 - med
enkelte men væsentlige omprioriteringer, men det hører til under pkt 4.
Vi modtog her i foråret en overraskende skrivelse fra Naturstyrelsen (v/ Natur
Roskilde) med påbud om fjernelse af en stenkastning ud for Spodsbjergstien nr. 3137. Henvendelsen var stilet personligt til mig (nr 33) og mine to naboer (nr 31 og 37) - i
vor egenskab af ejere af strandgrundene. Da det nu var Digelaget, der havde “kastet
stenene”, fik jeg mine to naboer med på at jeg ‘kørte sagen’ som lagets formand (ingen
af grundejerne havde jo kastet noget som helst!). Skrivelsen indeholdt et håndfast
påbud om at fjerne de mange sten, der ulovligt var udlagt på strandarealet - som de
skrev. Ved passende henvendelser til Natur Roskilde og til Kystdirektoratet fik vi hurtig
opklaret, at det drejede sig om Digelagets digefodssikring, som vi netop havde
forstærket på lovlig vis forrige år. Da vi oven i købet kunne fortælle, at det var sket
med tilladelse fra Kystdirektoratet og tilskud fra Staten, endte det med at Natur
Roskilde henlagde sagen.
I det forløbne år har bestyrelsen haft kontakt med Halsnæs Kommune i enkelte
konkrete sager. Sidste år havde vi bemærket, at digeovergangene ved Gråstenvej
ikke var vel vedligeholdt. Det gjorde vi kommunen opmærksom på efter sommerferien,
men der er stadig intet sket. Vi tager kontakt igen, da også selve diget et enkelt sted
nu er under nedslidning på grund af en svært anvendelig overgang, hvor publikum så
selv har trampet en ny sti ved siden af.
Kommunen henvendte sig i foråret 2010 om en ny natur-oplevelsessti rundt i det
yderste Halsnæs, og forespurgte om muligheden for at udføre den nødvendige
skiltning langs stien ved anvendendelse af vore eksisterende skiltestolper på den
strækning der går gennem lagets område. Steen Lange var med på, at der her kunne
blive et lille projekt for ham, men Kommunen signalerede senere - på vor forespørgsel
her i foråret - at projektet nok ikke bliver til noget foreløbig, vist især på grund af
problemer mellem de fire initiativtagere om finansieringen. Siden har vi ikke hørt noget.
Og lidt mere om Steen Lange og skilte: Steen Lange gennemgik som nævnt sidste år
alle skiltenes tilstand, og vi fandt det nødvendigt med en udskiftning af omkring 30
skilte. Kommunen fik den færdige oversigt og skulle jo så - i henhold til vor aftale
herom - foretage indkøb og udskiftning for sin regning. Efter flere rykkere meddelte
Kommunen endeligt, at der ikke var plads i budgettet i 2011. Efter en ny
telefonopringning fik jeg dog tilsagn om, at man nok kunne finde penge til udskiftning at
‘de allerværste’, og Steen har herefter udarbejdet et miniprojekt med en 5-6 skilte, som
er decideret ulæselige. Vi håber så at kommunen vil få dem sat op meget hurtigt. Vi får

se.
Vi har fået et par henvendelser om at heste er set på og omkring diget. Vi har skrevet
til de to tilbageværende ridecentre herom, og siden har vi ikke set heste eller modtaget
observationer.
Vi opretholder vort medlemskab i Samvirket af Nordsjællandske Dige- og
Kystsikringslag, hvor vi fortsat er repræsenteret i Forretningsudvalget ved vort
bestyrelsesmedlem Leif Christensen. Samvirket er i gang med en opstramning af
reglerne for sit virke, så det vist nærmest får en foreningslignende form. Disse
bestemmelser forventes vedtaget på ’Årsmødet’ lørdag den 27/8, som afholdes hvert
år i august-september. Dette sker især for at få mere indflydelse overfor
myndighederne (kommuner og stat) efterhånden som staten synes mere og mere
opmærksom på kyst- og oversvømmelsessikring. Sidste år nævnede jeg Gribskov
kommunes vidtløftige planer om nærmest at gå helt over til sandfodring og droppe den
eksisterende type kystsikring med faste anlæg, gerne sammen med de to andre
nordkystkommuner, Helsingør og Halsnæs. Dette projekt er nu endeligt opgivet efter
afstemning blandt de flere tusinde berørte borgere i Gribskov. Leif kan eventuelt
redegøre nærmere herfor senere, hvis nogen er interesserede.
Som sædvanlig vil jeg slutte med at udtrykke en stor tak til den øvrige bestyrelse for
godt samarbejde - og aflastning af formanden - i året der gik. Alex Laudrup har
således igen i år ydet god juridisk bistand i enkelte sager, Leif Christensen har
varetaget vor repræsentation i Samvirket af Nordsjællandske Kystsikringslag på
glimrende måde, Arne Kvorning har forestået videreudvikling af vore hjemmesider og
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 overstået".
Som led i formandens beretning orienterer Leif Christensen om de aktiviteter
"Samvirket af Nordsjællandske Dige-og Kystsikringslag" i det følgende benævnt
Samvirket, har haft i fokus og gav samtidig et overblik og status på
kystsikringsaktiviteter i vores nabolag. Han kunne således oplyse:
Samvirket har haft fokus på følgende områder:
1. At kortlægge hele Nordkysten hvad angår Dige- og Kystsikringslag.
Det er lykkede at etablere en database med 28 lag herunder lagenes navne,
adresser samt kontaktpersoner
2. At formalisere samarbejdet på tværs af Nordkysten fra Hundested til Helsingør.
Der er nu udarbejdet forslag til egentlige vedtægter for at formalisere
samarbejdet fra et løst netværk til en egentlig forening med modvægt til
Kystdirektoratet. Vedtægterne forventes godkendt på forestående Årmøde
ultimo august
3. At udvikle og udveksle viden og erfaring om kystsikring lagene imellem -metoder,
dimensioneringer mv.
På forestående Årsmøde er det aftalt at Kystdirektoratet forestår "Kursus i
kystsikring".
4. At følge nøgleprojekterne - Gribsskov projektet har været i fokus.
Vi mener en kombination af faste anlæg og sand er det optimale. Uden faste
anlæg forsvinder sandet over night - så det var derfor en god beslutning at
stoppe projektet, der jo kun indehold sandfordring.

Hvad angår vores nabolag kunne Leif Christensen oplyse, at Spodsbjerg
Kystsikringslag, der dækker strækningen fra 'Trekanten' til Linesvej, ikke har større
planer for udbygning eller vedligeholdelse af deres anlæg i den nærmeste fremtid.
De har ikke de seneste par år udført væsentlige arbejder. Det er ifølge laget formand
fordi, der er anvendt meget store sten. Skrænten og dens sikring ligger udenfor lagets
ansvar.
Mod øst ligger Galgebakken, der strækker sig fra Graastensvej til Ved Galgebjerg
(ophalerpladsen før Nøddebohuse). Her er på initiativ af den lokale Grundejerforening
etableret skræntfodssikring uden foranliggende bølgebrydere.
Længere mod øst finder vi Nødebo Huse Dige-og pumpelag, der strækker sig fra Ved
Galgebjerg ca. 500 m. mod Nøddebohuse. Sikringen består her af såvel dige som 2
bølgebrydere. Diget er netop forstærket med 150 ton sten. Der er i den nærmeste
fremtid ingen planer for videre udbygning eller vedligeholdelse. Deres budget hårdt
trængt pga. fornyelser i pumpeværket.
Spørgsmål/kommentarer:
Anna Rosbach (Kattegatvejen 32) spørger om anlægget ved Galgebakken er godt
nok. Leif Christensen mener ikke at Bestyrelsen har den nødvendige viden til at
besvare dette spørgsmål.
Bent Sch weiger-Larsen (Vestre Stræde 10) - hvormeget samarbejder lagene reelt ?
Ville det ikke være godt med en masterplan for hele kyststrækningen fra Hundested til
Helsingør ? Brud på ét led i kæden ville kunne skade de øvrige anlæg. Formanden
giver udtryk for at et reelt samarbejde ikke eksisterer og Leif Christensen kunne
supplere - selv Kystdirektoratet anlægger ikke helhedbetragtninger ved behandling af
nye sager, men behandler kystprojekterne individuelt. Formålet med Samvirket er
netop at skabe denne sammenhæng.
Peter Snabe (Kattegatvejen 70) ønsker et selvstændigt punkt, hvor Samvirkets
arbejder gennemgås. Det blev egentlig vedtaget sidste år. Han vil gerne høre om
dimensioneringskriterier på de andre anlæg på kysten.
Sandfodringsprojekt ved Hyllingebjerg nævnes – men faktisk har vi selv haft
usædvanlig meget sand i år. Kysten kan ikke sikres optimalt uden kombi af faste
anlæg og sandfodring. Vi ville opnå en forholdsvis billig løsning med god effekt ved en
samlet indsats, da sandet ville skulle lægges oppe i vores ende af kysten. Skulle man
ikke gå med til et supplement med sand?
Formanden svarer, at et sådant punkt vedrørende Samvirket vil komme med næste år,
samt at bestyrelsen vil drøfte de fordele vi på vores kyststrækning vil kunne opnå ved
at kombinere sand og faste anlæg.
Jens Morten Vig (Kattegatvejen 32) bemærker, at der ikke er noget sand tilbage på
Knuden siden anlæg af banketten – sandet længere henne ad stranden kommer
antagelig herfra? Kan man gøre noget ved banketten, så sandet kommer tilbage.
Erik Biering anfører, at banketten primært er etableret som en adgangsvej – dog også
med forventning om at banketten vil samle noget sand. Det er dog ikke sket. Der har
tidligere ligget lidt sand ved høfderne. En sandfodring vil muligvis være med til at
gavne forholdene.
Da der ikke er flere spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen konkluderer
dirigenten, at beretningen er taget til efterretning
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for afvigte kalenderår.
Kasserer Jens Hansen gennemgår årsregnskabet, som er udsendt sammen med

indkaldelsen til generalforsamlingen.
Spørgsmål/kommentarer:
Peter Snabe spørger til revisorbemærkninger, der i år er udvidet til en hel side.
Det fører for vidt at læse alle punkterne op. Kun revisors konklusion oplæses og af
denne fremgår det, at regnskabet er retvisende og er i flg. lovgivning.
Bemærkninger til posteringer – Peter Snabe efterlyser mere tydelig sammenhæng
mellem regnskab og beretning. Der er reelt en negativ egenkapital – og det er helt i
orden at dette fremgår. Han beder om, at regnskabet ikke nødvendigvis refereres
enstemmigt godkendt, men som godkendt efter debat.
Da der ikke er flere kommentarer/spørgsmål konkluderer dirigenten regnskabet som
værende godkendt.
4. Bestyrelsens planer for det kom m ende bestyrelsesår.
Formanden Jens E. Brammer fremlægger bestyrelsen planer iht. manuskript som
følger:
"Bestyrelsen har i det forgangne halvår - sammen med vor faste konsulent,
akademiingeniør Erik Biering - inspiceret anlæggene flere gange. Vi har her
konstateret, at der ikke er sket så store ændringer siden afslutningen af arbejderne i
december 2010, at det nødvendiggør nye arbejder i det kommende bestyrelsesår. Så
med forbehold for Vor Herres luner regner vi med at følge langtidsplanen fra sidste år
og således - som nævnt sidste år - springe over i arbejdsåret 2011/12. Planen kan
selvfølgelig til enhver tid ændres om fornødent.
De efterfølgende års planer kommer jeg tilbage til i næste punkt på dagsordenen".
Spørgsmål/kommentarer:
Da der er ikke er kommentarer/spørgsmål konkluderer dirigenten at planerne er taget til
efterretning.
5. Bestyrelsens målsætning for den nærmes te fre mtid.
Formanden Jens E. Brammer fremlægger bestyrelsens planer iht. manuskript som
følger:
"Vor ajourførte langtidsplan indbefatter større renoveringsarbejder i arbejdsårene
2012/13, 2014/15 og 2016/17 med budgetter nu anslået til hhv. kr. 996.000, kr.
1.087.000, kr. og 950.000 kr. De nævnte budgetbeløb inkluderer både ingeniørhonorar
og 10% til uforudsete udgifter, og er inkl. moms.
Denne nye plan omfatter i 2012/13 forstærkninger af B6 og B8 mfl. med ca. 430 tons
sten samt anlæg af banket foran skræntsikringen ved B8 (også for at sikre
køremulighed ved reparation af B8, jfr. min bemærkning før - under pkt. 4 ); 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.
Så meget om vor målsætning om den såkaldt nærmeste fremtid!"

Spørgsmål/kommentarer:
Jan Jelsted (Kattegatvejen 44) spørger, om der er lavet en fiansieringsplan, som
følger de planlagte opgaver ? Formanden anfører, at det er der naturligvis og
præciserer de nedenfor nævnte budgetbeløb, der inkluderer både ingeniørhonorar og
10% til uforudsete udgifter, og er inkl. moms.
Renoveringsarbejder i arbejdsårene:
2012/13: Kr. 996.000
2014/15: Kr. 1.087.000
2016/17: Kr. 950.000
Jens E. Hansen (kasserer) supplerer med en gennemgang af indtægtssiden som
viser at der er balance mellem indtægter og budgetterede udgifter.
Peter Elley (Lokkebakken ) spørger om det ikke var en idé at afsætte midler til at
afprøve sandfodring som supplement. Tidligere har der været en god effekt efter
påfyldning fra udgravninger af sejlrenden ?
Formanden vil ikke afvise, at det kan være en god idé at prøve det – det skal dog
balanceres med de nødvendige arbejder.
Da der er ikke er kommentarer/spørgsmål konkluderer dirigenten, at punktet er taget til
efterretning.
6. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kom m ende kalenderår.
Bestyrelsen foreslår, at det almindelige partsbidrag sættes op fra det nuværende kr.
50 til kr. 52 pr. part.
Da der er ikke er kommentarer/spørgsmål konkluderer dirigenten, at budgettet, med de
foreslåede bidrag, er enstemmigt godkendt.
7. Valg af bestyrelse
På valg som bestyrelsens medlemmer er Jens E. Brammer og Alex Laudrup.
Bestyrelsen foreslår genvalg for en to-årig periode. Der blev ikke opstillet andre
kandidater - begge genvælges.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Niels Gersel Pedersen blev valgt i 2010 for en 2-årig periode, så dette punkt er 'tomt' i
år.
Kommentarer:
Punkt 7 og 8 bør fremover behandles som et punkt på dagsordenen.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af NærRevision Aps, Hundested.
Da der ikke var andre forslag blev NærRevision Aps, Hundested genvalgt.
10. Eventuelt
Formanden oplyser, at Bestyrelsens beretning kan læses ca. 1 uge før
generalforsamlingen på Digelagets hjemmeside, som man finder vej til via den fælles

hjemmeside for Kikhavn: w w w.kikhavn.dk. Referat fra årets generalforsamling
tilstræbes publiceret sammesteds ca. en måned efter generalforsamlingen.
Der bliver rejst forslag om udsendelse af indkaldelser til generalforsamlingen
fremover kan ske via email.
Formanden udtrykker, at det ikke er en god ide. Som det fungerer nu underretter
kommunen os om eventuelle ejerskifter og vi kan med udgangspunkt heri indkalde
'rette vedkommende'.
Peter Snabe spørger til postering af fx ingeniørhonorar. Formanden oplyser, at
ingeniørhonorar kommer med under udgifter. Udgør i øvrigt en fast procentdel af
entreprisesum.
Anna Rosbach ønsker et par ekstra store sten placeret ved stien over diget, så fx folk
med barnevogne og lign. ikke skal gå forgæves og vende om midtvejs fordi stien
ender blindt. Skiltning kan også overvejes.
Formanden noterer sig problemstillingen.
Elsebeth Cato, takker for betyrelsens gode arbejde.
Jan Jelsted vil gerne vide om der findes en oversigt over digekvoter (digets højde) fra
øst til vest?
Erik Biering kan oplyse, at der ikke for nyligt er foretaget målinger – der findes en
gammel oversigt fra 20’erne, som kan ses på w w w.kikhavn.dk
Formanden kan oplyse, at, der findes en ca. 10 år gammel oversigt – svær at læse samt at anbefalet digehøjde på 3,5 m er opfyldt på hele vores strækning.
Anna Rosbach bemærker, at der er etableret en ny sti over diget og som folk er
begyndt at bruge. Hun mener den er farlig at færdes på og problematisk med hensyn
til nedslidning af diget. Hvad er bestyrelsen synspunkt ?
Formanden - det er ikke muligt at regulere trafikken over diget i praksis da der er jo på
hele vores strækning mange overgange. Elsebeth Christensen foreslår opsætning af
en lille låge. Leif Christensen mener at Digelaget kun skal gribe ind, hvis der er tale om
en nedslidning/forringelse af digets funktionalitet. Ellers må det være den enkelte
lodsejers problem. Hvis overgangen generer naboer bør disse først og fremmest
drøfte problemstillingen indbyrdes.
Da ingen deltagere herefter ønsker ordet, erklærede dirigenten dagsordenen for
udtømt, hvorefter formanden hæver mødet.
Birgitte Hagemann Snabe
Dirigent

Leif Christensen
Referent

