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Formand Liselotte Frederiksen  

Jersie Strands Grundejerforening 

Marievej 2 

2680 Solrød Strand 

21. december 2018 

Åbent brev til JSG bestyrelse 

 
Vedr.: Kystsikring på strækningen Jersie Kystvej til Birkelyngen. 

 

Tak for dit svar på mit brev om kystsikring dateret 19. oktober 2018. som jeg modtog ved e-mail den 23. 

november 2018, brevet er dateret den 18.11.2018 

 

I dit svar fastholder du, at bestyrelsen i JSG arbejder ud fra det mandat bestyrelsen fik på 

generalforsamlingen og i henhold til JSG-vedtægter, hvilket jeg er helt enig i. Men som du ved, var 

kystsikring ikke et punkt på generalforsamlingen, det var alene Søren Kunsts ønske om en afstemning 

blandt grundejere på østsiden af Strandvejen, om grundejerne ønskede kystsikring. Herudover blev 

kystsikring behandlet i den skriftlige beretning fra generalforsamlingen. Søren Kunsts forslag blev af dig og 

dirigenten omformuleret til en afstemning om et dialogmøde om kystsikring med kommunen, Såvel 

beretningen som forslaget om dialogmøde blev stemt igennem ved håndsoprækning. 

 

På generalforsamlingen var der 34 stemmeberettigede plus 7 fuldmagter, da afstemning skete ved 

håndsoprækning, er det alene de fremmødte 34 stemmeberettigede der afgav stemme. Af referatet 

fremgår det alene: ”Bestyrelsens beretning blev godkendt” og i relation til dialogmøde ”Ændringsforslaget 

var til afstemning først. Resultatet viste klart, at der var et overvejende ønske om afholdelse af 

dialogmøde”. Stemmer ved håndsoprækning blev ikke talt op. Mit skøn var at der var ca. 26 der stemte for 

bestyrelsens forslag, Ca. 50 % af JSG medlemmerne bor vest for strandvejen, det betyder at der ved 

generalforsamlingen var 13 medlemmer på østsiden af Strandvejen der godkendte beretningen og ønskede 

et dialog møde om kystsikring med kommunen. 

JS-Kystsikring har afholdt en afstemning bland de grundejere som bor i det område som kommunen 

betegner som område 3 N i kystsikringsprojektet. Området dækker JSG grundejerne øst for strandvejen, 

her blev afgivet 97 stemmer 93 stemte nej til kystsikring, 4 stemte for. Den 5. december 2018 havde JS-

Kystsikring ved brev inviteret kystgrundejerne i første række mod lagunen i JSG området til 

orienteringsmøde om kystsikring, på mødet blev grundejere bedt om skriftlig tilkendegivelse af om de 

ønskede den af kommunen vedtagne kystsikring på 2,00 m foran deres ejendomme, alle 22 fremmødte 

afgav skriftligt at de ikke ønsker kystsikringen gennemført.  Der var gengangere fra den tidligere 

afstemning, således er der yderligere 17 nye stemmer der ikke ønsker kystsikringen gennemført. Der er 

altså 110 grundejere i området nord for Birkelyngen der ikke ønsker en kystsikring på 2,00 m gennemført. 

Et tal der står i skærende kontrast til tallet fra generalforsamlingen på ca. 13 grundejere. Jeg har meget 

vanskeligt ved at se at du som formand har mandat til at sige at du taler grundejernes sag i 

Udviklingsgruppen for kystsikring! 

 

En grundejerforening er ikke en politisk organisation der har et partiprogram, det er en organisation der 

skal tale alle grundejeres synspunkter, hvilket JSG ikke gør ved at de den 19. januar 2018 har meddelt 

kommunen at de går ind for den kystsikring som Byrådet ønsker fremmet på strækningen Birkelyngen  til 
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Ventegodtsvej. Jeg må på vegne af de grundejere som bor øst for strandvejen ytre min største mistillid til 

den del af bestyrelsen i JSG der støtter en kystsikring, som de berørte grundejere ikke ønsker gennemført.  

Jeg føler mig også meget utryg ved, at et flertal i JSG bestyrelse, når kystsikring er til debat i bestyrelsen, 

sætter det enkelt medlem i bestyrelsen, som støtter de grundejere som ikke ønsker kystsikring, uden for 

døren som inhabil.  

 

Jeg må også ytre mistillid til afslutningen af dit brev hvor du skriver ”Jersie Strands Grundejerforening vil i 

den af Solrød Kommune nedsatte udviklingsgruppe arbejde for en sammenhængende helhedsløsning i 

kystsikringsgruppen med mulig hensyntagen til bredden i medlemmernes synspunkter…” Det står i 

himmelråbende kontrast til det som et betydeligt antal kystgrundejere ønsker. Jeg må her henvise til e-mail 

fra Lotte Lodbjerg Kjær dateret 25. januar 2018, hvor hun skriver: ”Bemærkning: Jersie Strands 

Grundejerforening har i notat af 19.01.2018 tilkendegivet, at de tilslutter sig udviklingsgruppens 

anbefalinger om en kystsikring med kote 2 m i området øst for strandvejen…” Da dette i dag står uimodsagt, 

må jeg konstatere, at de to medlemmer som i dag repræsenterer alle JSG-grundejere, ikke varetager et 

betydeligt antal grundejeres interesser. Det specielt, da det er de grundejere som skal betale for 

kystsikringen. Det er fuldstændigt uacceptabelt at der ikke sidder JSG medlemmer i Kystsikringsgruppen 

som varetager disse medlemmers interesser. Jeg må også på vegne af disse beboere ytre mistillid til de to 

repræsentanter som sidder i udviklingsgruppen for Kystsikring. 

 

Ligeledes skriver du i dit brev: ”…og til områdets særlige smukke natur…”  

Jeg må her udtrykke min undren, og er her helt uforstående over at du mener at du varetager Natura 2000 

naturen og medlemmernes interesser når JSG i udviklingsgruppen går ind for at kysten fra Ventegodtsvej til 

Skensved Å skal graves op i en bredde på mellem 6 og 12 meter for at etablere et kystsikringsdige, som det 

fremgår af notat udarbejdet af ingeniørfirmaet Rambøll. Ligeledes fremgår det af notatet, at al beplantning 

skal fjernes på strækningen og at diget skal tilsås til med græs som løbende skal slås. Efter dette 

voldsomme indgreb vil naturen mod Staunings Ø fremstå som et nybygget sterilt villakvarter, ikke som 

særlig smuk natur! 

  

Jeg vil også anføre min personlige holdning til kystsikring i relation til JSG: 

1. Ved notat til bestyrelsen gør jeg rede for de lovmæssige forhold i relation til kystsikring. På 

baggrund af notatet indkalder du til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. januar 2018. 

Mødet slutter med et ”gummisvar” som kommunen fortolker som en accept på at JSG går ind for 

en kystsikring i deres område på 2,00 m. 

2. Som det fremgår af JSG bestyrelsesmøde referat den 6. marts 2018 blev min artikel til JSG-blad, 

som skulle omdeles i forbindelse med generalforsamlingen, på bestyrelsesmødet ”bortcensureret”. 

Artiklens formål var at orientere grundejerne om de faktuelle forhold til kystsikring. 

Ligeledes er mine synspunkter på ekstra møde den 17. januar 2018, hvor jeg påpegede at det var i 

strid med Kystsikringsloven at kræve en kystsikring og betaling for kystsikring når man ikke 

opnåede nogen beskyttelse ved anlægget. Mine synspunkter blev ikke forelagt JSG medlemmer, så 

de som får generne og skal betale, kunne forholde sig til dem. 

3. Du har på generalforsamlingen frataget grundejerne, som skal betale for kystsikringen muligheden 

for at stemme, om de ønsker en kystsikring de ikke ønsker gennemført. Dette ved at undgå en 

afstemning om det af Søren Kunsts stillede forslag på generalforsamlingen. 

Jeg kan af referaterne fra møder i Udviklingsgruppen se at du ikke kæmper de kystgrundejeres sag 

som ikke ønsker kystsikringen på del af område 3. (3 N) 
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4. I Kystsikringsloven m.v. § 1 fremgår formålet med kystsikring og af § 9 a fremgår hvornår en 

grundejer kan blive pålagt betaling for kystsikringen, ingen af de to paragraffer er opfyldt ved den 

kystsikring som Solrød Kommune har planlagt på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen, derfor 

er byrådets beslutning i strid med gældende lovgivning. Ved ikke i kystsikringsgruppen at gøre 

gældende, at Solrød Kommune bryder kystsikringsloven, er du medvirkende til lovbruddet, hvilket 

du som formand i JSG ikke bør medvirke til. Det er ikke min opfattelse at bestyrelsesmedlem Erik 

Bus er medvirkende i lovbruddet, årsagen er at han ikke har været i udviklingsgruppen i hele 

perioden, og derfor kan det ikke forventes at han har tilstrækkelig indsigt i forhandlingsforløbet, 

hvor synspunkter om lovbrud er blevet fremført såvel skriftligt som mundtligt. 

 

Jeg synes at du påtager dig et stort ansvar, når du fuldstændigt overhører de synspunkter som et væsentligt 

antal af dine medlemmer ønsker gennemført, du tiltager dig en magt som resulterer i at du er medvirkende 

til at pålægge en del af dine medlemmer betaling for noget de ikke ønsker og som de ikke har glæde af. 

Du har på vegne af JSG, meddelt kommunen at JSG tilslutter sig en kystsikring på 2,00 m som 

udviklingsgruppen har foreslået, jeg har såvel i bestyrelsen som i udviklingsgruppen gjort indsigelse mod 

kystsikring på en del af kysten, et forhold der ikke er taget hensyn til. 

 

Du skriver i dit svarbrev dateret 18.11.2018, til spørgsmålet om hvordan JSG vil sikre at der ikke bliver 

kystsikret på strækningen Jersie Kystvej til Birkelyngen, her er dit svar: ”Jersie Strands Grundejerforening 

Kan ikke sikre og skal ikke sikre dette”. Jeg er helt uforstående over dit svar, begrundelsen er hvad laver 

JSG så i udviklingsgruppen for Kystsikring, hvis de ikke skal varetage medlemmernes interesser? Jeg går ud 

fra at udviklingsgruppens mandat er at finde konsensus mellem kommunen og grundejerne om en 

kystsikring som alle kan være enige om. Hvis ikke det er tilfældet, giver det ikke mening at gruppen er 

nedsat. Det skal særligt bemærkes, at i EU oversvømmelsesdirektiv 2007/60/EF fremgår det klart, at de 

berørte parter skal inddrages i planlægningen af sikring mod oversvømmelse, hvilket også er medtaget i 

ratificeringen af loven.  

Det samme forhold gør sig naturligvis også gældende i relation mit spørgsmål om betaling for kystsikringen. 

 

Jeg stiller mig også uforstående overfor at du i brevet gør gældende, at medlemmerne har en forskellig 

opfattelse af hvilken kystsikring der skal udføres. På baggrund af hvilket mandat skriver du det? Har JSG’s 

bestyrelse spurgt de berørte grundejere hvilken kystsikring de ønsker? Hvis nej, må jeg konstatere at det 

alene er dele af bestyrelsen i JSG som afgør, hvad medlemmerne ønsker og skal betale for. Kystsikring er 

det største spørgsmål JSG nogen sinde har været involveret i, derfor må de berørte medlemmer forvente at 

det behandles meget seriøst og ud fra deres interesser. Som du i dit brev refererer til JSG vedtægter.:  

- ”varetage og fremme medlemmernes fælles og særlige interesser som grundejere” 

- ”repræsentere foreningen udadtil f.eks. overfor offentlige myndigheder” 

Det er netop det jeg i mit brev henstiller til at JSG’s bestyrelse skal gøre, derfor er indledningen i dit svar 

brev i skærende modsætning til JSG’s vedtægter.  

 

Jeg må på vegne af 104 grundejere i JSG området øst for strandvejen udtrykke min dybeste mistillid til de 

beslutninger om kystsikring, som de to JSG medlemmer af kommunens udviklingsgruppe for kystsikring går 

ind for. Jeg mener ikke bestyrelsen har mandat til at gå ind for væsentlige beslutninger om kystsikring uden 

at spørge de grundejere som får væsentlige gener af kystsikringen og som skal betale for den. 

På grundejermødet afholdt den 5. december 2018 med 22 JSG medlemmer, som har ejendomme i første 

række mod lagunen, fik JS-Kystsikring et enstemmigt mandat til at søge at sikre, at der ikke blev udført 
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kystsikring ved et dige i en højde på 2,00 m foran deres ejendomme. Ligeledes har 93 JSG medlemmer ved 

afstemning sagt at de ikke ønsker kystsikring på strækningen Ventegodtsvej til Birkelyngen. 

 

 

Jeg håber at JSG’s bestyrelse vil have forståelse for, at de berørte grundejer ikke ønsker kystsikring, og vil 

arbejde for deres sag i udviklingsgruppen for kystsikring. Det ville være klædeligt, hvis et af JSG medlemmer 

i udviklingsgruppen ville vige pladsen til en person der repræsenterer de grundejer som ikke ønsker 

kystsikringen udført på strækningen Jersie Kystvej til Birkelyngen. Borgmester Niels Hörup har to gange 

henvist os til, at det var JSG der afgjorde hvem der skulle repræsentere grundejerne i udviklingsgruppen. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af JS-Kystsikring (107 JSG medlemmer) 

Axel Bøggild 

Søtoften 16 

 

 

 


