
Referat Generalforsamling d. 14. marts 2022 

  

  

Dagsorden 

  
 

  

  

Pkt. 1. 

  

Valg af dirigent.   Peter Lind 

Referent   Michael Strøm 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig. 

  

Pkt. 2. 

  
Beretning for året 2021 

 

2021 har været et travlt år for foreningen Køge Bugt Stenrev og på 
den rigtig gode måde med mange aktiviteter og naturligvis arbejdet 
for at komme igennem med de første projekter i havet. 

 

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder og en generalforsamling i løbet af 
året. 

 

Pt. er der 215 medlemmer og i 2021 har vi haft 68 indbetalinger via 
MobilePay som donationer. 

 

På hjemmesiden under Sidste Nyt kan man følge med i mange af de 
opgaver som vi har arbejdet med.  

 

 Køge Bugt Stenrev var repræsenteret af formand Allan 
Scheller i artiklen bragt på Altingen.dk. 

 Ansøgninger indsendes til Miljøministeriet/Kystdirektoratet 
om tilladelse til etablering af stenrev 

 Samarbejde med Mosede Fort museum 

  

  



 Foreningens første generalforsamling 18/6 (udsat fra marts på 
grund af Corona). 

 Indsamling af donerede sten til stenrevene via Langergaard i 
Tune. 

 Greve Kommunes byråd har sat Køge Bugt Stenrev på 
agendaen og vi er glade og stolte over at være med på 
kommunens kommende budget med 300.000,- kr. til et 
stenrev ved Mosede Fort som et formidlingsrev/snorkelrev. 

 Samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund som har et 
projekt ”Kysthjælper” vi kan samarbejde om. 

 Danmarks Naturfredningsforening havde indkaldt 
til Øresundsseminaret med deltagelse fra lokale DN-
afdelinger, kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Køge Bugt 
Stenrev  

 Vi har nu indgået et samarbejde med Køge Kommune, som 
har sat 500.000 kr. af til et projekt 

 Miljøministeriet har afsat 3 millioner kroner til formidlingsrev 
i den sydlige del af Øresund, efter anmodning fra Køge Bugt 
Stenrev gennem lokale politikere og folketingspolitiker. Og 
det må siges at være en super god udmelding, hvor vi 
naturligvis ser frem til et godt samarbejde. Herunder har vi 
indsendt vores forslag til at anvende de 3 millioner kr. til 
stenrevet Klintekongen ud for Mosede Havn. 

 KLAR Forsyning og Miljøcenter Greve bakker op om et bedre 
havmiljø med indsamling af sten som kan afleveres i en 
container på deres område. Stenene skal være minimum 20 x 
20 cm, men må gerne være i størrelser helt op til 1 ton. 

 Solrød Kommune støtter nu også op med 50.000,- kr. om 
vores foreningsarbejde med at etablere stenrev i Køge Bugt.  

 Køge Bugt's sydligste kommune, Stevns støtter op med 
50.000,- kr. om vores foreningsarbejde og ambitioner om at 
etablere stenrev fra nord til syd i hele Køge Bugt.  

 Ishøj Kommune støtter op med 100.000,- kr. til muslingehaver 
ved Ishøj Havn og formidlingscenter Havhytten, som vi har et 
rigtig godt samarbejde med. 



 Den Blå Planet bidrager endnu en gang med 50.000,- kr.  med 
mere støtte til vores projekter. 

 Tirsdag d. 21. December kl. 19:30 sendte TV 2 Lorry et indslag 
om Lynetteholm og planerne om dumpning af 2,3 millioner 
kubikmeter slam i Køge Bugt. 

 

WSP Danmark A/S kontaktede KBS i januar 2021 om et samarbejde, 
hvor de stillede ressourcer til ansøgninger til KD og Fonde mod at 
indgå i projekterne. Det har være en afgørende hjælp, da dette 
arbejde er meget krævende tidsmæssigt og vi derfor kunne bruge 
vores kræfter på de andre opgaver, som der var rigelige af.  

 

I løbet af året har vi være ude og sælge vores forening ved flere 
events og foredrag for foreninger og politikere. Sammen med 
Mosede Fort Museum, Bådudstilling i Ishøj, Solrød Natur-event, 
Ishøj Naturcenter/Havhytten samt flere møder til Kommunalvalget i 
efteråret. 

 

Vi er naturligvis utrolig glade for vores sponsorer og medlemmer, 
som har bakket op om et bedre havmiljø i Køge Bugt og håber 
meget på at fastholde dem og finde flere, da vi har brug for den 
økonomiske opbakning. 

 

I øjeblikket arbejder vi på følgende projekter 

1. Strandgreven – et stenrev som formidlingsrev/snorkelrev ud for 
Mosede Fort syd for Mosede Havn. 

2. Klintekongen- et stenrev ca. 2 km fra Mosede Havn på 10 m 
vand. 

3. Køge Bugt Marine Park – med et forskningsprojekt og stenrev. 

 



 

Det var hermed Formandens beretning. 

Kommentarer til beretningen:  

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 

Pkt. 3.  

  

Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 

Indtægter 2021 :  kr. 58.831 

Udgifter  2021 :  kr.  40.875 

Aktiver kr.  137.029 kr. pr.. 31.12.2021 

Regnskab godkendt enstemmigt. 

Spørgsmål: 

Er der underskudsdækning?   nej det er der ikke 

 

Skal det beskederne overskud i kassen også bruges til projekter ? 

Ja det skal det. Vi kommer dog ikke så langt med de beskedne midler. 

 

Er der dialog med de lokale kystfisker.  Ja det kommer der lidt om i foredraget 
senere. 
 

 

Pkt. 4.  Ingen   

  

  

Pkt. 5. 

  

  

Budget fremlægges med forslag til kontingent. 

Regnskab for sidste år danner grundlag for næste års budget.  

 
Næste år præsenteres et budget for følgende år på Generalforsamlingen. 

 

Kontingentet fastholdes til 50,- kr. for støttemedlemmer, 100,- kr. for individuelle 
medlemmer, 500,- kr. for foreninger og 2000,- kr. for virksomheder. 

 



Pkt. 6. 

  

Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode og 1 suppleant 

Bestyrelsesmedlemmer på valg, Genvalgt 

 Allan Scheller, Torben Hoffmann, Martin Wagner og Michael Strøm  

Som Suppleant Nathalie Jacomo og Emma Polauke 

 
Bestyrelsesmedlemmerne Allan Scheller, Torben Hoffmann, Martin Wagner og 
Michael Strøm er på valg i 2022. 
 

 

Pkt. 7. Valg af 2 revisorer 

Genvalgt 

Kim Lundbøl og Kristian Sculze-Koops 
 

 

Pkt. 8. Eventuelt 
 
 Har vi hørt fra Welux fonden.  Ja vi er i dialog. 

 

Ida vil gerne være tovholder på nogle arrangementer på mosede fort 

 

Prøver at komme med på Vild med vand i Greve Marina, Allan tager kontakt til 
Havnefogeden. 

 

Der kommer også båd messe i Ishøj, Henrik er tovholder på dette . 

 

Kæmpe stor ros for at styre hjemmesiden rigtig fin og opdateret hjemmeside. 

 

Ordstyreren takkede for at Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 
 

  

  

  

Formand Allan Scheller    Dirigent Peter Lind 

 

Referent Michael Strøm 


