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Rågeleje d.20. august 2011 
 
Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 20. august 2011.  
Formand for kystsikringslaget Ole Stilund Jeppesen bød velkommen og meddelte at bestyrelsen 
ikke var mødt fuldtalligt op på grund af arbejde og flytning og andre aktiviteter. Der var 13 
fremmødte. 
 
 
1. Valg af ordstyrer og dirigent 
Til dirigent valgtes Grethe Egedal, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig. Som referent blev Svend-Erik Pii Sørensen valgt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden Ole Stilund fortalte om aktiviteterne i bestyrelsen og de tanker og problemstillinger, der 
har været aktuelle i det forgangne år ud fra bestyrelsens beretning, som ligger på hjemmesiden. 
www.kystsikring.nu/2011_beretning_bestyrelse.pdf 
Ole refererede til vores medlemskab af Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag og 
overlod ordet til Pii, der fortsatte beretningen, med at fortælle om Samvirkets forslag om nye 
bestemmelser. Imidlertid vil RKV stille et andet forslag til hvordan målet opnås. Forslaget adskiller 
sig ved, man ikke skal nå målet ved at udveksle erfaringer mellem de enkelte kystsikringslag, fordi 
den optimale kompetence ikke findes her, men derimod at virke i tæt samarbejde med 
Kystdirektoratet og Kommunerne, og fremadrettet stræbe efter at gøre kredsen af bidragsydere 
større end nu. Begrundelserne, der bliver sendt til samvirkets medlemmer, kan læses på vores 
hjemmesiden under www.kystsikring.nu/samvirket.htm.  
Kort fortalt at ideerne har været omdiskuteret i Samvirket i 80erne, i dag er den globale opvarmning 
årsag til at kysterne belastes yderligere, hvorfor RKV mener at tiden er til at indføre nogle visioner i 
Samvirkets bestemmelser, fordi det er vigtigt for Samvirket med de af RKV foreslåede 
formålsparagraffer at blive accepteret, som seriøs partner og dermed taget alvorlig. Dette bliver i 
dag meddelt til samvirkets medlemmer. 
På et spørgsmål om ejerskabet af Rågelejepromenaden forlød det, at det var amtet, der byggede 
muren i sin tid. Ole tilføjede, at borgmesterens hensigt over tid var en samlet plan om cykelsti og en 
helhedsløsning for vejstrækningen. 
Der blev spurgt til om det er lodsejerne, som har ansvaret, hvis der sker noget med promenaden og 
vejen. Ole svarede, at bestyrelsen opfatter vejen, som et kommunalt anliggende og det gælder også 
ansvaret for muren, som ikke er bygget kystteknisk korrekt. Det er bestyrelsens holdning, at sikring 
af muren og vejen udelukkende er et kommunalt anliggende. 
Ole oplyste i øvrigt, at vores kyststrækning vil blive besigtiget af Kystdirektoratet d. 11.-12. 
oktober, hvilket senere kan udløse pålæg om kystsikring. De økonomiske konsekvenser er vi slet 
ikke forberedt på og det vil stadig være forkert at gøre noget alene på vores strækning, da det kun er 
en samlet løsning, som der er fornuft i. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
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3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2010 
Regnskabet var blevet omdelt til generalforsamlingen. Kassereren bemærkede, at portoudgifterne 
var 0,-kr, fordi al korrespondance nu foregår via hjemmeside og E-mail, men desværre mangler vi l 
den anden halvdel, der ikke har opgivet E-mailadresse. Vi er 51 interessenter i kystlaget. Der blev 
spurgt, om det kunne være rigtigt, at nogle betalte til Kystsikringslaget og andre (f.eks.naboer) ikke 
betalte, og kassereren svarede, at det var sandsynligt, at årsagen var at man havde glemt at fordele 
byrderne når man udstykkede grunde. 
Der blev spurgt ind til partsfordelingen, fordi vi for 2 år siden havde en plan om at arbejde for en 
mere tidssvarende partsfordeling. Kassereren svarede, at vi havde regnet med, at 
sandfodringsprojektet havde løst de problemer, men at bestyrelsen arbejder videre med det, bl.a 
med at påvirke Samvirket i form af opnåelse af visionære formålsparagraffer. Bestyrelsen blev 
opfordret til at udarbejde et matrikelkort, og farve de berørte matrikler ind med grønt, så man 
derved kunne danne sig overblik over hvem, der dækker de økonomiske byrder  
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Budget for 2010 og fastlæggelse af bidrag for år 2011 
Budgettet blev oplyst til at være stort set uændret med den forventede indtægt på 80.000 kr. og 
udgifter på 6.600 kr. hvilket forventes at repræsentere en egenkapital på en kvart million d. 31 dec. 
2011  
Der blev spurgt om hvilket beløb vi skal op på, hvis vi alene skal kunne følge med i vedligeholdelse 
af anlæggene, og Ole svarede, at der var lange udsigter. Fx i form af 7 bølgebrydere til ikke under 
2,5 million kr, og vi skal ud og låne penge, hvis vi bliver pålagt pligter fra Kystsdirektoratet. 
Fjernelse af de nedslidte høfter koster 34.000 kr., hvilket vi straks ville have iværksat, hvis 
sandfodringsprojektet var skudt i gang i år.  
Der blev spurgt om projektet fra 2007 om bølgebrydere i Rågeleje til 3 millioner, og Ole svarede, at 
det var i starten af den nye bestyrelses liv, og at det i øvrigt ikke var den rigtige løsning, i 
modsætning til sandfodring i stor stil. Vi ser nu på Rågeleje strand, at de store grove sandkorn vi får 
i øjeblikket stammer fra Vejby Strand og skrænterne omkring Vincientstien, som nu er væk og man 
kan forvente, at de håbløse enkeltprojekter breder sig, så Heatherhill derved eroderes på sigt.   
Bidraget blev foreslået fastholdt til 80,- Kr. pr. part, hvilket blev godkendt.  
 
5. Valg til bestyrelse. 
Bestyrelsen blev genvalgt. Der blev klappet. 
 
6. Valg til revisorer 
Kystlagets revisor Anni Jørgensen havde meddelt, at hun desværre ikke kunne være til stede på 
generalforsamlingen, men samtidigt fortalt, at hun tog imod genvalg. Begge revisorer, Anni 
Jørgensen og Finn Gregers Pedersen blev genvalgt baseret på meget stor tillid og med efterfølende 
applaus fra generalforsamlingen. 
 






