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Laugets opgaver 
(1) 
§ 4. Kystbeskyttelsesanlæggene skal vedligeholdes 
i god og forsvarlig stand. De dimensioner og 
andre egenskaber, som er angivet i bilag 3, skal så 
vidt muligt konstant være opfyldt. 
 

 
 

Bestyrelsen skal påse, at vedtægternes 
forpligtelser til vedligeholdelse opfyldes. Det kan i 
praksis ske på flere måder. 
 
For at kunne lykkes med det, er en vis 
professionalisering nødvendig, ikke mindst under 
hensyn til laugets størrelse og anlæggenes 
omfang. 
 
Solrød Kommune skal via et rådgivende 
ingeniørfirma udarbejde udbudsmateriale for 
anlæg af kystsikringen. I den sammenhæng skal 
Ingeniørfirmaet også udarbejde instrukser for 
drift-og vedligeholdelse af kystsikringsanlæggene 
samt instrukser for akutberedskab ved stormflod.   
 
Med udgangspunkt i instrukserne, indgår 
klitlauget aftale med et eksternt firma om at 
varetage drift, vedligeholdelse og kontrol af 
kystsikringsanlæggene. Til orientering er Solrød 
Kommune i færd med at udarbejde en tilsvarende 
aftale med Klar Forsyning vedr. 
kystsikringsanlæggene i område C. 
 
Derudover skal der forud for etableringen af 
kystsikringsanlæggene ryddes op i klitterne der, 
hvor anlæggene (sandpåfyldning) skal etableres.  
Det drejer sig fx om fjernelse af borde og bænke, 
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joller eller andre materialer i klitterne. Opgaven 
varetages af Solrød Kommune i samarbejde med 
bestyrelsen.  

(2) 
Stk. 2. Sker der skade på anlæggene, skal skaden 
snarest muligt udbedres. 

Når der sker en skade (oplyst af borger eller via 
den løbende kontrol) skal klitlauget sørge for, at 
entreprenøren driftsoperatørenudbedre skaden. 
Det skal fremgå af aftalen mellem driftsoperatør 
entreprenør og klitlauget.   

(3) 
Stk. 3. Beskadiges kystsikringsanlæggene eller fo-
retages foranstaltninger i strid med vedtægterne 
kan bestyrelsen eller Solrød Kommune meddele 
skadevolderen påbud om at genoprette den tidli-
gere tilstand. 

Der kan f.eks. udarbejdes et brevparadigme, der  
kan anvendes af klitlauget overfor den ansvarlige.  
Heraf skal fremgå, at retter man sig ikke efter det,  
vil laugets driftsoperatørvirksomhed med 

kommunens  
godkendelse udføre arbejdet for den  
pågældendes regning.  
 

(4) 
Stk. 4. Efterkommes et påbud ikke inden udløbet 
af den fastsatte frist, kan bestyrelsen, efter accept 
fra Solrød Kommune, foretage det fornødne på 
den forpligtigedes regning. 

Jf. pkt. 3. 

(5) 
Stk. 5. Der udarbejdes en operativplan for tilsyn og 
vedligeholdelse og en operativplan for 
akutberedskab som iværksættes ved varsling om 
stormflod. Planerne fremgår af bilag 5 og bilag 6.      

Som nævnt under pkt. 1. skal det rådgivende 
ingeniørfirma, der skal udarbejde udbudsmateriale 
for anlæg af kystsikringen også udarbejde 
instrukser for drift og vedligeholdelse af 
kystsikringsanlæggene og for akutberedskab ved 
stormflod.   

Anlæggets brug 
(6) 
§ 5. Klitterne beplantes med hjælme eller 
marehalm.  

HjæIme og marehalms funktion er, at ”holde” på 
sandet i klitterne så det ikke flyver væk. I 
forbindelse med anlæg af kystsikringen 
(sandfodringen) vil klitterne efterfølgende nogle 
steder blive beplantet med hjælme og marehalm.  
 
Bestyrelsens driftsoperatør  skal efterfølgende føre 
tilsyn med behovet for nytilplantning af hjælme og 
marehlam. Når behovet viser sig, indgår 
bestyrelsen en aftale med en anlægsgartner om 
nytilplantninger.  

  
(7) Bestyrelsen skal med jævne mellemrum 

gennemføre kampagner for at gøre opmærksom 
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Stk. 2. Der må ikke henlægges materialer eller 
foretages aktiviteter der kan skade 
kystsikringsanlæggenes funktion.  

på kystanlæggenes betydning over for brugerne af 
strandområdet. Solrød Strands Grundejerforening 
har udarbejdet et oplæg til en 
kommunikationsstrategi, der skal kan få brugerne 
til at passe bedre på området, og dermed også 
kystsikringen. Strategien kan ses i bilag 1 til dette 
notat.    

(8) 
Stk. 3. Færdsel over klitterne skal ske på de 
afmærkede overgange.  

Afventer arbejdsgruppens (Projekt ny Solrød 
Strandsti) anbefalinger vedr. etablering af Solrød 
Strandsti og overgange.  

(9) 
Stk. 4. Færdsel i klitterne skal ske i de afmærkede 
ruter.  

Afventer arbejdsgruppens (Projekt ny Solrød 
Strandsti) anbefalinger vedr. etablering af Solrød 
Strandsti og overgange.   

Administration 
(10) 
§ 18. Laugets administration varetages under be-
styrelsens ansvar af Solrød Kommunes Teknik og 
Miljø. Omkostningerne til administrationen 
opkræves i forbindelse med de årlige opkrævnin-
ger af bidrag til dækning af drift- og vedligehol-
delse af kystsikringsanlæggene.   
 
 
 

Der ansættes en administrativ medarbejder i 
Teknik og Miljø, der skal fungerer som sekretær 
for klitlauget. Sekretæren får til opgave at indkalde 
til møder, skrive referat, lægge relevante 
dokumenter på klitlaugets hjemmeside, være 
behjælpelig med gennemførelse af kampagner 
mv. og stå for bogholderiet i samarbejde med 
kasseren fra klitlauget. Der er årligt afsat max 
90.000 kr. til administration.   

(11) 
Stk. 2. Teknik og Miljø udarbejder dagsordner og 
referater fra mødet i lauget og opdater løbende 
laugets hjemmeside. 

Jf. pkt. 10.  

(12) 
Stk. 3. Teknik og Miljø varetager opkrævningen af 
kontantbidrag og det årlige bidrag til drift- og 
vedligeholdelse hos laugets medlemmer.  
 
 

Vedr. opkrævning af kontantbidrag 
Solrød Kommune har udlæg til anlæg og vil 
udsende en opkrævning til alle berørte grundejere 
når den sidste regning til anlægsentreprenøren er 
betalt – forventeligt primo ultimo 20232. 
 
Vedr. opkrævning af årlig bidrag til drift og 
vedligeholdelse 
I kystbeskyttelseslovens § 13 er anført følgende:  
1. Hvert år inden den 1. oktober fastsætter kommu-
nalbestyrelsen, hvilke bidrag de enkelte bidragsplig-
tige ejendomme skal udrede til kommunalbestyrel-
sen eller laget. Kommunalbestyrelsen indkræver bi-
dragene. Bidragene tillægges udpantningsret. For 
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bidragene haves pante- og fortrinsret i ejendom-
men som for kommunale ejendomsskatter. 
Stk. 2. De pålignede beløb indbetales til kommunen 
efter de for kommunal grundskyld og dækningsaf-
gift gældende regler, jf. lov om beskatning til kom-
munerne af faste ejendomme. 
 
Solrød Kommune v/Teknik og Miljø opkræver 
således det årlige bidrag til drift- og 
vedligeholdelse af kystsikringsanlæggene. 
Bidraget opkræves sammen med 
ejendomsskattebilletten og indtægten overføres til 
klitlaugets konto. Den løbende bogholderifunktion 
varetages af sekretæren i samarbejde med 
kasseren i klitlauget.  

Generalforsamlingen og Bestyrelsen 
(13) 
 
§9. Hvert medlem har én stemme på generalfor-
samlingen. Ejer et medlem flere bidragspligtige 
ejendomme, har medlemmet en stemme pr. bi-
dragspligtige ejendom.  Der kan stemmes med 
fuldmagt. Dog kan intet medlem ved fuldmagt re-
præsentere mere end 2 andre medlemmer. Diri-
genten skal oplyse om antallet af fuldmagter. 
 

 

 

 

 

 

 

§ 11. Foreningens bestyrelse består af i alt 7 
medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, 4 
bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter, som 
vælges på den ordinære generalforsamling. Solrød 
Kommune deltager med 1 bestyrelsesmedlem, 
som udpeges af Byrådet for en periode af 2 år.  

 

 

Medlemskab af lauget hviler på ejerskab til en 
bidragspligtig ejendom (matrikelnummer). 
Stemmevægten er ligeligt fordelt med én stemme 
pr. ejendom. Ejer en person (fysisk eller juridisk 
person mere end én bidragspligtig ejendom, kan 
den pågældende afgive én stemme pr. ejendom. 
Der udleveres stemmesedler ved indgangen til 
generalforsamlingen. 

Baggrunden for den lige fordeling af stemmevægt 
er det store antal ejendomme i området og 
ejendommenes forholdsvis ensartede størrelse og 
benyttelse (villaer til helårsbrug). 

Som det fremgår af § 3, har man kun ét medlem-
skab, selv om én ejendom ejes af flere ejere sam-
men, f.eks. samlevende, hvor begge står på skødet.   
 

Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor valg 
til bestyrelsen har fundet sted, træder bestyrelsen 
sammen og konstituerer sig med formand, 
næstformand og kasserer. Solrød Kommune 
ansætter en sekretær, jf. pkt. 10. Bestemmelser om 
dette fastsættes i forretningsordenen. 

På generalforsamlingen vælges også en revisor. 
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 Kassereren tilser klitlaugets overordnede 
økonomiske forhold, herunder likviditetsudvikling i 
samarbejde med sekretæren. 

Formanden er bindeled mellem bestyrelse og 
Solrød Kommune. 

Bestyrelsen fungerer som en strategisk bestyrelse, 
hvilket er ensbetydende med, at den har ansvaret 
for alle sine opgaver, men ikke udfører de 
driftsbaserede opgaver. Det er således bestyrelsen 
opgave at beslutte: 

 Tilsikre Sikre komplementære kompetencer i 
bestyrelsen. 

 Tilsikre Ooverordnet økonomisk styring 
 TilsikreSikre  god kommunikation til 

medlemmer og omverdenen. 
 Tilsikre tilstrækkelig beredskabsniveau 
 Udarbejde – og vedligeholde – en 

forretningsorden som med respekt for 
foreningens vedtægter. Forretningsorden 
beskriver bl.a., bestyrelsesmøde / indhold, 
beslutningsmuligheder, afstemnings krav, 
opgave og ansvarsfordeling for medlemmer 

 
Forretningsorden skal færdiggøres af den 
midlertidige bestyrelse som indsættes før 1. 
generalforsamling, jf. § 10 i vedtægterne. 
Derudover tilstræbes det, at den midlertidige 
bestyrelse medtager overvejelser om oprettelse og 
drift af Klitlaugets hjemmeside.  

Regnskab og budget 
(14) 
Stk. 2. Senest den 1. februar sender bestyrelsen 
regnskab til revisor, som med påtegning 
tilbagesender det inden den 1. april. 

Som nævnt under pkt. 13 vælges en revisor på 
den årlige generalforsamling, som skal foretage 
kontrollen af årsregnskab og budget.  
 

(15) 
§ 20. Bestyrelsen udarbejder et budget for det 
kommende regnskabsår til forelæggelse på den 
ordinære generalforsamling. 
Stk. 2. Inden den 1. juli sender bestyrelsen 
regnskab, budget, årsberetning og 
generalforsamlingsudskrift til Solrød Kommune, 

Sekretæren udarbejder udkast til regnskab, budget 
og årsberetning (evt. i samarbejde med revisor) til 
forelæggelse for bestyrelsen. 
 
Efter almindelige foreningsretlige principper  
hæfter foreningens medlemmer ikke personligt og  
direkte for foreningens forpligtelser. Det betyder,  
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der skal godkende regnskab og fastsætte bidrag 
for det kommende regnskabsår. 
 
§ 21. Hvert år inden den 1. oktober meddeler 
Solrød Byråd, hvilke bidrag de enkelte 
bidragspligtige ejendomme skal udrede til Solrød 
Kommune, jf. lovens § 13. 
 
 

at kreditorer ikke kan gå direkte mod  
medlemmerne for foreningens forpligtelser.   
Medlemmerne dækker foreningens forpligtelser  
gennem ”kontingentet”, som her er de årlige  
bidrag, der fastsættes af kommunen. Pådrager  
foreningen sig et erstatningsansvar overfor 3.- 
mand, vil medlemmerne indenfor en vis  
tidshorisont skulle dække dette gennem  
bidragsbetalingen.  

Tinglysning 
(16) 
§ 24. Solrød Byråd lader for laugets regning 
medlemspligt tinglyse på de i bilag 4 anførte 
ejendomme, jf. kystbeskyttelsesloven § 8. 
Påtaleberettiget er Solrød Byråd og laugets 
bestyrelse.  

Opkrævningen af tinglysningen følger de samme 
regler som for tinglysning af lokalplaner. Dvs. der 
opkræves kun ét samlet bidrag.    

 
 
 
 
 
 
 
 


