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Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 23. juni 2012 
 
 
Det har været et godt og arbejdsomt år siden sidste generalforsamling den 26. juni sidste år. 
 
Det nærmest dugfriske havneforslag fra konsulenterne som bestyrelsen præsenterede sidste år var ikke 
som det skulle være. Det slugte for meget af den offentlige strand. 
 
Derfor gik bestyrelsen hurtigt efter generalforsamlingen i gang med at revidere forslaget. I august blev der 
holdt et møde hvor hele bestyrelsen mødtes med konsulenterne. Resultatet blev en beslutning i 
bestyrelsen om principperne for hvordan havneforslaget skulle ændres: 
 

- Bestyrelsen holdt fast i Mangor og Hasløvs model fra juni 2011 som udgangspunkt. 
- Havnen flyttes ”en halv havn mod vest”, det vil sige at østmolen ikke må være længere mod øst, 

end der hvor Lisehøjvejs forlængelse når stranden. 
- Havnen ”spejlvendes” i forhold til juni 2011 modellen, så bådene får kajpladser op til østmolen i 

stedet for vestmolen. 
- Der skal være afsat plads til handicapbadning på østsiden af østmolen (eller rettere: gående ud i 

nord eller nordøstlig retning fra der, hvor forlængelsen af Lisehøjvej når stranden). 
- Der skal ikke bades inde i havnen. 
- Havnebygningen placeres i østsiden af havnen. 
- Der skal ikke være en vej langs stranden. 
- Vestmolen skal søges placeret så østligt som muligt, så den ikke vil blive oplevet som værende ”for 

tæt på”, af beboerne på Kystvej og Strandvej. 
 
Bestyrelsen bad derfor konsulenterne om at lave: 

- Udkast til ny tegning med placering af denne nye havnemodel. 
- Korte kommentarer om, hvad virkningerne på kyst og strand af den nye model vil være i forhold til 

juni 2011 modellen. 
 
Det resulterede i en tegning og en beskrivelse, som bestyrelsen kunne godkende i oktober. 
 
Næste trin var Halsnæs Kommune.  
 
Halsnæs Kommune må ikke planlægge anlæg af en havn i Natura 2000 området, uden tilladelse fra 
Naturstyrelsen. Derfor var det oprindelige forslag, blevet sendt til By- og Landskabsstyrelsen (som det hed 
dengang) i 2010 af byrådet. Men det var jo blevet afvist. 
 
Kommunens medarbejdere, som bestyrelsen det sidste halvandet år har haft et godt samarbejde med, ville 
orientere byrådet. Det var jo ikke sikkert, at byrådet ville være positiv over for et nyt forslag til en havn i 
Liseleje. 
 



Embedsmændene orienterede byrådet uden for dagsordenen den 15. november og resultatet blev, at 
byrådet ønskede en formel behandling. Så havnen var i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november, i 
Økonomiudvalget den 7. december og i Byrådet den 13. december.  I byrådet var der 15 stemmer for, 5 
imod og 1 der hverken stemte for eller imod. 
 
Så byrådet besluttede at tilkendegive en positiv stilling til det nye forslag til en lystbådehavn i Liseleje, idet 
der som grundlag for senere endelig stillingtagen gennem analyser skal være frembragt dokumentation for, 
at projektet ikke skader Natura2000-området. 
 
Så der var stadig åbent for et havneprojekt. Næste trin er at få det vurderet og beskrevet, så 
myndighederne kan blive tilfredse. 
 
Bestyrelsens kontaktudvalg havde sammen med kommunen et uformelt møde med Naturstyrelsen i 
Roskilde den 7. februar, for at høre mere om Naturstyrelsens krav. 
 
Efter mødet bad bestyrelsen konsulenterne om at revidere deres analyse af de miljømæssige virkninger af 
den foreslåede havn og præsentationen af forslaget og analysen. 
 
Den reviderede rapport blev så givet til kommunen. 
 
I begyndelsen af juni kom kommunens embedsmænd med deres kommentarer. De mente – som 
bestyrelsen også gør  – at det er et godt oplæg med vurderinger af de miljømæssige påvirkninger. Men 
kommunen ville jo godt have at rapporten blev suppleret på et par områder. Den 13. juni bad bestyrelsen 
konsulenterne om at supplere på de områder kommunen havde peget på. 
 
Det reviderede notat om havnen vil blive lagt på hjemmesiden.  
 
Planen er at Kommunen vil bede Naturstyrelsen i København om et møde, hvor kommunens embedsmænd 
sammen med havnens bestyrelse kan få en forberedende drøftelse om havneprojektet inden byrådet igen 
bliver bedt om at beslutte, at sende en ansøgning til Naturstyrelsen om planlægningstilladelse. 
 
 

På generalforsamlingen den 26. juni 2011blev Alf Nielsen, Søren Olsen og Ole Ploug genvalgt til 
bestyrelsen. Jens Christian Olsen, der var blevet valgt som suppleant 2010, blev valgt i stedet for 
Poul Nielsen, der ønskede at træde ud. 
 
Da vedtægterne bestemmer, at der i lige år skal være 4 personer på valg er Jens Christian Olsen på 
valg igen i år. 
 
Som suppleanter blev valgt: Michael Herløv Jensen og Hans Jørgen Hansen. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Struwe som formand, Alf 
Nielsen som næstformand, Steen Christiansen som sekretær og Randi Albæk Andersen som 
kasserer.  
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