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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 

4. februar 2020 

Foreningen Hunderevet indkalder hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 4, hvor 

Fyrgården igen i år danner rammen for Hunderevets generalforsamling med udsigt ud over Kattegat til 

Hesselø, kysten og indsejlingen til Isefjord. 

Dato:  søndag d. 8. marts.  

Tid:  kl. 13.30 – 15.00  

Sted:  Fyrgårdens Anneks, Fyrstien 1, Kikhavn, 3390 Hundested. 

 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent. 

3) Formanden og bestyrelsens beretning. 

4) Forelæggelse og vedtagelse af regnskabet. 

5) Drøftelse af planer for det kommende år. 

6) Forslag 

a) Etablering af aktivgruppe. 

b) Havets-weekend ( i august 2020) 

7) Valg til bestyrelse Bent Larsen, Stiig Markager, Henning Hansen, Søren Christensen, Frank Eske-

Lund 

8) Valg af suppleant(er) 

9) Eventuelt 

Vedtægter for Hunderevet: https://hunderevet.dk/Wordpress44/wp-

content/uploads/2019/03/Vedt%C3%A6gter-for-Hunderevet-2019.pdf 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal jf. vedtægternes § 4, være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen.  

 

På vegne af bestyrelsen 

Frank Eske-Lund 

Fmd. Hunderevet 
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Referat af Generalforsamling d. 8. marts 2020 
Ad 1) Dirigent og ordstyrer: Bent Larsen 

Ad 2) Referent: Henning Hansen  

Ad 3) Formandens beretning for 2019: 

-Formidlingsrevet blev sendt i udbud til entreprenør April/maj, hvor kravene ikke blev opfyldt. Vi bedte 

samtidig om et tilbud på det fulde projekt på 7.000 tons sten og etableringsprisen per tons faldt betydeligt. 

-etablering af formidlingsrevet udskydes juni. 

-Ny ansøgning til Veluxfonden på 3,5 mio.kr., hvor vi får halvdelen mod vi selv kan skaffe de resterende 1,8 

mio.kr. hos kommune, region, stat, EU eller private virksomheder. 

-Kysdirektoratet godkendte etablering af formidlingsrevet juli 2020. 

-EU-Life ansøgning laves i samarbejde med Øresundsakvariet i august/september. 

-Sensommer og efterår er vi i dialog med Halsnæs Kommune og invitere dem til et møde om stenrev langs 

kysten på Øresundsakvariet i starten af 2020. Politikkerne i kommunen vil gerne støtte op om projektet og 

de bevilliger 200.000kr til projektet. 

-I efteråret har der været en del skriverier om det Historiske Hunderev i lokalpressen, men det viser sig, at 

sommerhusejere i vandkanten ønsker at rejse penge til et sandfodringsprojekt langs Sjællands Nordkyst, og 

derfor bruger vores projekt til at fremme deres sag.  

-Vi samarbejder med andre stenrevsprojekter langs kysten i både Gribskov og Helsingør. Staten anlægger 2 

stenrev ud for Gilleleje og Gribskov kommune et øst for Gilleleje. 

-I løbet af efteråret har vi arbejdet på at lave en stenbank på genbrugspladsen i Hundested. Vi har fået et 

område og skilte er klar til at blive stillet op og vi skal starte indsamlingen op i starten af 2020. 

Ad 4) Regnskabet fremlægges af Kasserer Søren Christensen godkendt af revisor Henning Hansen. Se 

vedlagte regnskab (bilag 1). 

Ad 5) -Etablering af stenbank  

-PR for projektet. 

-Vi byder ind på et landsdækkende naturprojekt ”Vores natur” ved temaet ”Under overfladen” i weekenden 

d. 28-30 august. Vi har søgt midler(40.000kr.) til projektet og arrangeret det i sammarbejde med Halsnæs 

Naturklub og Dykkerklubben Hajen, hvor vi også har inviteret andre lokale foreninger med interesse i 

plante- og dyrelivet i havet og kystzonen.  

Ad 6) Aktivgruppe Birte Westergaard. Hjemmeside Jens Thofte. Vi byder Birte velkommen som nu deltager i 

aktivgruppen. 

Ad 7) Ny Bestyrelse: Fmd. Frank Eske-Lund, Kasserer Henning Hansen, Bent Larsen, Stiig Markager. Vi er 

glade for at byde Stiig Markager velkommen i bestyrelsen.  

Ad 8) Suppleanter: Poul Gyde Poulsen, Søren Christensen. Vi er glade for at Poul har lyst til at være 

suppleant i foreningen.  

Ad 9) -Stiig Markager forslår at vi får Havbiolog og forsker på Århus Universitet Carsten Dahl kan lave et 

opmålingskursus for Dykkerklubben Hajen i foråret, så de kan måle havbunden op, inden vi lægger sten. 

- Har vi gjort nok for at få folk til at deltage på Generalforsamlingen? Andre foreninger oplever ringe 

interesse for generalforsamlingen og har haft succes med at lave et foredrag, spisning eller andre 

arrangementer som tiltrækker medlemmerne til GF.  

 

Formanden Frank Eske-Lund takkede de fremmødte for at være med til at skabe en god atmosfære og ikke 

mindst gåpåmod, initiativ og motivation for at være aktive deltagere i stenrevenes årti, hvor vi sammen 

genskaber de frodige områder i havet og langs kysten.  
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