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Hunderevets Generalforsamling d. 29. maj 2022 
 

Referat: 
1. Valg af dirigent 

Frank Eske-Lund 

2. Valg af referent. 

Erik Daugård 

3. Formanden og bestyrelsens beretning. PowerPoint præsentation 

3.1. Veluxfondens donation oplæses for at ridse Veluxprojektet op for nye medlemmer. 

3.2. Begivenheder i løbet af året:  

3.2.1. Peter Madsens skibe lægger sten ud. 

3.2.2.  Sidste sending sten fra Norge forsinkes af Covid-19 på stenbruddet. 

3.2.3.  Hunderevet er i Godmorgen Danmark med Frank Eske-Lund, hvor Danmarks førende 

stenrevsforsker Karsten Dahl også deltager. 

3.2.4.  Stendonation fra Norge er oppe i det norske storting og folketinget, men bliver af forskellige 

årsager ikke til noget.  

3.2.5.  Hunderevet er på finansloven i 2022 og 2023 med et samlet beløb på 20 mio. kr. 

3.2.6.  Hunderevet deltager til fremlæggelse af Naturkommune Halsnæs med en stand og film fra 

revet som overrasker politikkerne positivt. 

3.2.7.  Indkøb og samling af materialer til etablering af bøjer rundt om revet udføres af foreningen 

og entreprenør PMR udsætter dem.  

3.2.8.  Deltagelse i Turisme og Erhverv Halsnæs, hvor Hunderevets stenrev fremhæves af Visit 

Nordsjælland.  

3.2.9.  Indvielse af Hunderevets 1. del med mange gæster, ungdomsskoledykkere og 

presse/filmhold er en succes.  

3.2.10. Arrangement Danmark under overfalden blev afholdt i blæst, men er trods 

vejret en stor succes med eliten inden for undervandsjagt og Stjernekok. 

3.2.11. Sammen med Chilbal Film har vi produceret en film om tilblivelsen af 

Hunderevets 1. del og en dokumentar om en stenfiskers oplevelser fra opfiskning af sten ud 

for Hundested Havn langs kysten til Nødebo Huse.  

3.2.12. Hunderevet modtager Ildsjæleprisen fra Halsnæs Kommune på 10.000 kr.  

3.2.13. Dyr- og planteliv eksploderer på revet.  

3.2.14. Informationsskilte er lavet og godkendelse givet og er under opsætning. 

3.2.15. Bøjerne bruges af de lokal som Havsvømmebane.  

3.2.16. Eksempel på kystbeskyttelse med stenrev ses bl.a. i Italien. 

3.2.17. Sandeksport fra Sjællands nordkyst til Fyn og Jylland. Sandeksport fra Jydske 

rev til Holland og Tyskland. Pris 5 kr. per kubikmeter.  

3.2.18. Flere partier besøgte vores projekt op til kommunalvalget. 

3.2.19. Fremtidige projekter, hvor der er knaster i forhold til miljøstyrelsens 

fortolkning af naturgenopretning.  
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4. Forelæggelse og vedtagelse af regnskabet. 

4.1. Regnskabet fremlægges og godkendes. 

5. Drøftelse af planer for de kommende år. 

5.1. Har deltagerne på generalforsamlingen forslag til, hvordan vi kan bruge Ildsjæleprisen.  

5.1.1.  Prisen kunne evt. bruges til en havformidlingsdag 

5.1.2.  Prisen kunne evt. bruges til en film med undervandsdrone 

5.1.3.  Prisen kunne evt. bruges til en Hunderevsfilmpris en ungdomsskolepris og en i kategorien 

naturfilm. 

5.1.4.  Prisen kunne evt. bruges til forsøgsbeplantning med ålegræs 

5.1.5.  Prisen kunne evt. bruges til kystsikringssymposium for naturbaserede kystsikringsteknikker, 

hvor biologien inddrages. Specielt inviteret Bose Basje, som for nylig har etableret et institut 

for naturbaseret kystsikring i Holland.  

6. Indkommende forslag - Steven David Hart foreslår etablering af LinkedIn profil for foreningen 

Hunderevet. 

7. Valg til bestyrelse: Bent Larsen, Stiig Markager, Stephen David Hart, Erik Daugaard, Frank Eske-Lund.  

7.1. Formand: Frank Eske-Lund 

7.2. Kasserer: Stephen David Hart 

7.3. Bestyrelsesmedlemmer: Erik Daugaard, Stiig Markager, Bent Larsen. 

8.  Valg af suppleanter:  

8.1. Suppleanter: Eva Dyre, Gunnar Steiner, Henning Hansen, Poul Gyde Poulsen.  

9. Eventuelt 

9.1. Kommentar: Stiig Markager fortæller om biologernes syn på naturforvaltning som spænder fra at 

lade naturens processer forløbe uden indblanding - til rekonstruktion af tidligere tiders natur 1 til 1 

– til naturforbedrende tiltag.     

 


