LISELEJE HAVN A.M.B.A.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 25. juni 2016
I mere end 10 år har lystbådehavnen i Liseleje været på vej - den er det måske endnu !
På generalforsamlingen sidste år informerede vi om de ”problemer” projektet var løbet ud i, særlig
den udfordring, at grundejeren (Naturstyrelsen) ikke er indstillet på at give os fuldmagt, så vi kan
ansøge om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
Så bestyrelsen erkendte enstemmigt, at vi ikke så nogen muligheder for at komme videre med
selve projektet inden for rammerne af den nuværende planlov og det mandat Naturstyrelsen har
til at administrere den.
Derfor anbefalede vi sidste år generalforsamlingen, at ligge projektet på hylden i venten på om der
skulle komme nogle åbninger og andre politiske vinde, der gør vi kan tage projektet ned fra hylden
igen. Liseleje Havn er derfor frem til nu drevet således:
1. Liseleje Havn A.M.B.A. er fortsat som ”virksomhed” med en bestyrelse
2. Liseleje Havn A.M.B.A. projektetet i sin nuværende form er sat i bero.
3. Bestyrelsen har overvåget, med henblik genåbning af projektet:
 Afventet politisk holdningsændring
 Ændringer/liberalisering af planloven
 Mindre restriktive regler for strandbeskyttelseslinjen
 Åbning for anvendelse af statens område
 Åbning for samspil mellem kystsikring og projektet
 Projekter under vejs, med oplæg omkring muligheder på de Nordsjællandske
strande
 Andre statslige interesser der kan åbne op for genåbning af projektet
Bestyrelsen har endvidere opretholdt kontakten til Halsnæs Kommune & rådgivere.
En af de ting vi har fulgt tæt, er regeringens udspil til en ny planlov. Den er nu faldet på plads d.
9. juni 2016 – ”Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og
virksomheder i hele landet”, som forventes fremsat i oktober 2016 med henblik på ikrafttrædelse i
januar 2017.
Som sagt har vi været i løbende dialog med kommunen, som fortsat er positive over for projektet,
har ligeledes afventet planlov udspillet og er nu gået i gang med at fortolke den nye planlov,
herunder få afklaret hvilket mandat de har.
Der har også været en direkte uformel kontakt til Borgmesteren, der fortsat er positiv men også
giver udtryk for, at han synes tiden er løbet fra havneprojektet, bl.a. set i lyset af, at der i alle
kommunes havne, Frederiksværk, Lynæs & Hundested, pt. er en overkapacitet af havnepladser
(ledige pladser i alle havne).

Til gengæld tror han meget mere på anlæg af en anløbsbro (pier) som vi viste
generalforsamlingen sidste år. Borgmesteren bad om at få tilsendt en skitse som han ville tage
med til møde med de andre 3 kommuner der er med i samarbejdet omkring kystsikring. Men det
dog meget begrænset vi kan deltage i et sådant projekt, for hvem skal finansiere den løbende
drift. En anløbsbro har jo ingen indtægter !
Der fortsat bestyrelsens holdning, at vi holder liv i Liseleje Havn amba og fortsætter dialogen med
kommunen omkring den nye planlov.

Generalforsamling afholdes som planlagt til juni 2017 – med mindre der dukker nyt op.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2015 med Søren Olsen, som formand, Alf
Nielsen som næstformand, Morten Lorenzen som sekretær og Klaus Struve som kasserer.
Samtidigt vil jeg benytte lejligheden til at takke resten af bestyrelsen for samarbejdet i det
forløbne år og håber det fortsætter i det kommende – om end på lavblus.

