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Hellerup d.24. august 2010 
 
Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 21. august 2010.  
 
Formand for kystsikringslaget Ole Stilund Jeppesen bød velkommen og gav straks ordet til 
projektleder og kystspecialist Christian Helledie fra COWI A/S, der, foran 21 fremmødte gæster, 
holdt et glimrende foredrag om skitseprojektet ”Sandfodring på Nordkysten”. 
Efter foredraget blev de mange spørgsmål fra den spørgelystne forsamling besvaret af den 
veloplagte foredragsholder. Herefter tog generalforsamlingen sin begyndelse. 
 
1. Valg af ordstyrer og dirigent 
Til dirigent valgtes Henrik Sandbech, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig. Som referent blev Svend-Erik Pii Sørensen valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden Ole Stilund indledte med at gøre opmærksom på, at kommunikationen mellem 
interessenter og kystlaget nu kun foregår via e-mail og hjemmeside, hvorfor indkaldelsen til 
generalforsamlingen i år alene er foregået på denne måde. Dette har bestyrelsen informeret om i de 
sidste 2 år.  Traditionen med at afholde generalforsamling på den næstsidste lørdag i august ligger 
fast. 
Der har ikke været de helt store aktiviteter i bestyrelsen i det år der er forløbet, fordi vi afventer den 
endelige igangsættelse af sandfodringsprojektet, som vi er stærke tilhængere af og som vi i Rågeleje 
vil få store fordele af. Det er bla. i Rågeleje, at meget store sandmængder skal pumpes ind. 
 
Formanden oplyste, at der er støtte til projektet i byrådet fra flertallets side, som består af De 
Konservative, S og SF. DF er imod og Venstre forholder sig skeptisk afventende. Formanden havde 
svært ved at se, at Venstre kan afvise projektet, som finansieres af borgerne. Det skal endeligt 
afklares, når nabokommunerne Halsnæs og Helsingør har taget stilling til om de vil deltage i 
projektet. Formanden anser projektet på Nordkysten, som en opgave, som kun kan og skal løses 
regionalt el. nationalt. Tiden hvor små kystlag opbygger egne kystsikringsværker er forbi efter hans 
mening. 
 
Formanden kom også ind på Rågelejes trafiksituation, som mange borgere bekymrer sig om og 
kunne meddele, at han er formand for trafikudvalget i grundejerforeningen Rågeleje-Udsholdt 
Strand og her skal der i september holdes et møde med politidirektøren og borgmester Jan 
Ferdinandsen fra Gribskov Kommune og teknisk udvalgs formand Bo Jul Nielsen. Der arbejdes på 
at etablere hastighedsnedsættende foranstaltninger i byområdet og på strandvejen. 
 
Formanden oplyste, at der ikke var sket yderligere skader på betonmuren siden februar 2008, men at 
laget forventer, at den vil blive ordnet. Det er stadig usikkert om muren kan klare en storm. 
 
Kystlagets vedtægter er håbløst forældede og vi vil arbejde for en modernisering af disse i 
samarbejde med kommunen. Man kan forestille sig at arbejde hen imod, at Gribskov kommunes 
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byråd deklarerer, at kystlaget skal følge de standardregler, som er foreslået af kommunen. Disse 
regler findes på kommunens hjemmeside. 
 
Formanden fortalte om mødet i Helsinge onsdag den 18.8., hvor der var blevet drøftet Rågelejes 
fremtid, trafik og kystsikring, som de væsentligste emner efter hans mening. På mødet var der flere, 
som talte for en jollehavn. Formanden lovede, at så længe, at han er formand vil bestyrelsen 
bekæmpe ethvert forslag om jollehavn, da det er et projekt, som direkte vil modarbejde 
kystsikringslagets interesser og i længden vil kunne medføre store udgifter for kystlaget, hvis en 
mole/jollehavn bliver etableret. I kystlaget vil vi ikke kunne forvente, at de private, som evt. 
etablerer en havn, også vil sætte penge af til årlige nødvendige sandfordringer, når læsideerosionen 
for alvor tager fat.  
 
Formanden kunne oplyse, at dette års vandprøver har været positive og at vi næste år kan forvente 
at få det blå flag igen. Kommunen har kloakeret toiletterne på p-pladsen og cafeen på landsiden, så 
der nu ikke skulle sive noget ud fra dem til åen. Bestyrelsen er meget tilfreds med dette, som vi har 
påpeget i de sidste par år. 
 
Hanne Norup meddelte, at Rågeleje Kyst Feriecenter ikke er interesserede i ideerne om en jollehavn 
i Rågeleje, men spurgte ind til sandfodringsprojektet, som også Knud Johansen havde spørgsmål til. 
Formanden svarede, at udgifterne ikke vil blive fordelt efter den nuværende fordelingsnøgle, men 
på et meget større antal borgere. Formanden meddelte endvidere, at vi håber på en endelig 
beslutning i byrådet om igangsættelse til efteråret 2010 og iværksættelse under smult vande til 
foråret/sommeren 2011. Men der er dog stadig usikkerhed om en endelig beslutning. 
 
Jørgen Simonsen, der er bestyrelsesmedlem udpeget af Gribskov Kommune, meddelte at han ikke 
er enig i den måde at sandfodringsprojektet skal finansieres på og vil arbejde for en finansiering, 
som ligner det man kalder Frederiksværkmodellen.  
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2009 
Regnskabet var blevet sendt ud til partshaverne sammen med indvarslingen af generalforsamlingen 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
4. Budget for 2010 og fastlæggelse af bidrag for år 2011 
Budgettet blev vedtaget med uændret forventet indtægt og let forhøjede udgifter ca. 3.000,- kr. I alt 
ca. 9 - 10.000,- kr 
Bidraget holdes fastlagt fortsat til 80,- kr. pr. part. 
 
5. Valg til bestyrelse. 
Bestyrelsen blev genvalgt.  
 
6. Valg til revisorer 
Begge revisorer, Anni Jørgensen og Finn Gregers Pedersen blev genvalgt. 






