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Rågeleje d. 28. august 2008 
 

Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 23. august 2008 
 
Formand for kystsikringslaget Ole Stilund Jeppesen bød velkommen og udtrykte glæde over et stort 
fremmøde på 22 personer.  
 
Til dirigent valgtes Henrik Sandbech, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig. Som referent blev Svend-Erik Pii Sørensen valgt. 
 
1. Bestyrelsens beretning 
Beretningen var blevet sendt ud til partshaverne sammen med indvarslingen af generalforsamlingen. 
Formanden uddybede baggrunden for beretningen i detaljer.  
 
Det blev fra manges side tilkendegivet, at man var positiv overfor bestyrelsens arbejde og glad for 
at der var kommet gang i et godt samarbejde med myndighederne og at bestyrelsen fortsætter dette 
arbejde.  
- Der blev bedt om en offentliggørelse over den nuværende partsfordeling.  
- Der var spørgsmål om vores målsætning, - skal vi beskytte vej eller skabe strand? 
- Er det relevant at private borgere skal finansiere beskyttelsen af Strandvejen?  
- Stranden har aldrig i mands minde været i så dårlig stand som nu. 
- Claus Poulsen og Qvortrup mente, at tidligere bestyrelser igennem årene havde gjort deres arbejde 
godt og i overensstemmelse med generalforsamling og myndigheder. 
 
Bestyrelsen vil efterkomme offentliggørelse af den nuværende partsfordeling, alene med angivelse 
af sommeradresser, hvis dette kan gøres indenfor lovens rammer. 
Formanden og sekretæren fortalte, at de modeller bestyrelsen vil arbejde med, er en 
skræntfodssikring finansieret af vejvæsnet og strandfodring finansieret af både laget og oplandet. 
Bestyrelsen vil undersøge om der er mulighed for en strandfodring muligvis med noget af det sand, 
som samler sig i Gilleleje havn under storme. Desuden vil der blive arbejdet på en opdatering af 
vedtægterne og en korrektion af den skæve partsfordeling. Formanden forudser en del besvær og 
meget arbejde med at få gjort dette. 
Formanden oplyste, at han havde været i dialog med Wandall om hans forslag til jollehavn. Han 
havde oplyst, at vores kystlag ikke har interesse i hans forslag til jollehavn. Der var ingen tilslutning 
til dette projekt under generalforsamlingen. 
Claus Poulsens og Qvortrups bemærkninger om den tidligere bestyrelser blev anerkendt. 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt 
 
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2007 
Regnskabet var blevet sendt ud til partshaverne sammen med indvarslingen af generalforsamlingen 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
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3. Budget for 2009 og fastlæggelse af bidrag for år 2009 
Det blev bemærket, at man ikke ville komme langt med et budget på 40.000 kr., og en opsparing 
blev foreslået. En 5 gange forhøjelse af bidragene, som foreslået af bestyrelsen anså mange for ikke 
at give tilfredsstillende dækning til fremtidige udgifter. Disse udgifter kan bla være til teknisk 
bistand og advokathjælp med vedtægterne. 
Formanden oplyste, at man ønskede at holde de administrative udgifter nede, hvorfor formanden og 
sekretæren indtil videre havde påtaget sig dette arbejde. 
Man ønsker en umiddelbar forbedring af forholdene på stranden i form af strandfodring.  
Der blev gjort opmærksom på, at partsfordelingen er urimelig og bør ændres 
Jesper Reinhardt fortalte, at gamle partshavere betalte for meget og nye slet ingenting, fordi 
byrderne ikke blev delt ud ved udstykning af grunde. På den lange bane må man sigte på at det store 
fællesskab i Rågeleje må bære omkostningerne 
De kommunale medlemmer af bestyrelsen blev kritiseret for ikke at være til stede. Formanden 
forklarede, at de kommunale bestyrelsesmedlemmer begge var undskyldt og havde meldt afbud, 
idet en var i udlandet og en anden til et andet uopsætteligt møde.  
Formanden lagde vægt på, at bestyrelsen har været yderst tilfreds med de kommunale medlemmers 
arbejde, positive engagement, hjælp og aktivitet og deltagelse på møder i den forløbne sæson.  
Budgettet blev godkendt idet generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at forhøje bidraget for 2009 
fra 8,- kr. til 80.- kr. pr. part. 
 
4. Valg til bestyrelse, - hele bestyrelsen er på valg. 
Hele bestyrelsen blev genvalgt inklusive posten som suppleant. Suppleanten har været aktivt 
bestyrelsesmedlem i den forløbne sæson og vil, på grund af de arbejdsopgaver som skal udføres, 
ligeledes være aktiv i den kommende sæson. 
 
5. Valg af to revisorer 
Anni Jørgensen og Finn Gregers Pedersen blev genvalgt. 
 
6. Eventuelt 
Intet. 
 
Formanden takkede igen for det flotte fremmøde på et tidspunkt, hvor generalforsamlingen var i 
konkurrence med Anders Lund Madsen, som kommenterede synkronsvømning fra olympiaden. 
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