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Hellerup d.22. august 2012   
 

Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 18. august 2012.  

Formand for kystsikringslaget Ole Stilund Jeppesen bød velkommen til Birgit Lund fra 

Klitgaardens Grundejerforening, som havde lovet at holde et indlæg før generalforsamlingen. 

Tillige var Carl Nielsen fra den nystartede Kystbeskyttelse Gribskov inviteret til at besvare 

spørgsmål om foreningen. 

Birgit Lunds indlæg var understøttet med film og dias, der viste hvor meget sand Birgit havde 

leveret til Rågeleje Strand gennem årene og spørgelysten var stor efter indlægget. Herefter tog 

generalforsamlingen sin begyndelse. 

 

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 

Ordstyreren gjorde opmærksom på, at hvis man ville give bestyrelsen et mandat til det 

fremadrettede arbejde, var det under punktet bestyrelsens beretning.  

Formanden indledte med at meddele at bestyrelsen trådte til for 5 år siden og den kan desværre ikke 

påstå at der er opnået noget, med hensyn til strand, det er kun blevet dårligere, også på de 

tilstødende kyster. Det var ikke det, som bestyrelsen havde forventet ved tiltrædelsen for fem år 

siden.  

Følgende hovedpunkter for bestyrelsens beretning blev skitseret.: 

- Betonmuren og en lidt besynderlig kommunal adfærd. 

- Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag. 

- Kystdirektoratets besigtigelse af vores kyststrækning fra oktober 2011. 

- Kommunens planstrategi 2012. 

- Oprettelse af den nystiftede forening: Kystbeskyttelse Gribskov. 

- Pilotprojekt for sandfodring i Gribskov. 

 

Under punktet om kommunens planstrategi blev bestyrelsens beretning delt rundt, for at man 

nærmere kunne se bestyrelsens kommentarer og kommunens svar på de enkelte punkter. 

 

Til beretningen blev der spurgt om man ikke kunne søge EU-midler til kystbeskyttelsesprojekter og 

formanden svarede, at ideen er god, men det er ikke så nemt. Kommunen taler også om det og det 

kræver konsulenthjælp. Vi håber på, at kommunens folk finder ud af noget. 

 

Der blev spurgt om hvad kommunen mente med at svare på planerne om en lystbådehavn og ikke 

en jollehavn, som der var tale om i beretningen. Svaret var at hvis det er en jollehavn, der skal til for 

at sætte noget kystsikring i gang, så må vi overveje det og tage det ind, hvis der stilles garanti for 

den kystbeskyttelse, der bliver nødvendig, som følge af læsideerosionen. En lystbådehavn lyder 

som noget stort, men en jollehavn har hidtil været det, man har talt om.   

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A9D94gXgJ-c
http://www.kystsikring.nu/2012_beretning.pdf
http://www.kystsikring.nu/samvirket.htm
http://www.kystbeskytgribskov.nu/
http://www.fotoagent.dk/single_picture/10852/25/large/figur-l_side-erosion(2).jpg
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Claus Poulsen sagde at til dem, der vil have en havn - kør til Gilleleje og se hvordan vinterstormene 

slår ind over dækmolen. En havn i Rågeleje er håbløs. 

Hanne Norup tilføjede, at der på visionsmødet d. 12. august var meget stor tilslutning til at man 

lavede en jollehavn. På spørgsmålet om hvorfor man kunne være modstander af en jollehavn 

svarede formanden, at man vil få læsideerosion, som man gjorde efter T-molen blev bygget.  Carl 

Nielsen tilføjede vedrørende visionsgruppens ideer, at der ikke er nogen der snakker om en 

jollehavn uden først at have kystsikring og sandfodring. Det hænger uløseligt sammen.  

Carsten Bograd ønskede at bevare det miljø vi har nu i Rågeleje, der netop er anderledes end 

Hornbæk og Gilleleje, hvor man flygter fra havnefester mm. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2011 

Regnskabet blev delt ud og gennemgået af kassereren. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Budget for 2012 og fastlæggelse af bidrag for år 2012 

Budgettet blev vedtaget med uændret forventet indtægt og forhøjede udgifter med ca. 50.000,- kr. til 

fjernelse af nedslidte høfder, som muligvis finder sted i år. På spørgsmålet om hvordan parterne er 

fordelt, svarede kassereren, at der i alt er 1000 parter fordelt på 50 interessenter. – Vedtægterne 

beskriver dette. Bidraget holdes fastlagt uændret til 80,- kr. pr. part. 

 

5. Valg til bestyrelse  en fra bestyrelsen er ifølge vedtægterne på valg. 

Bestyrelsen blev genvalgt. 

 

6. Valg til revisorer 

Begge revisorer, Anni Jørgensen og Finn Gregers Pedersen blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt 

Intet 

 

Formanden takkede Birgit og Carl for indlæg og fremmøde. Formanden takkede de øvrige 

fremmødte og dirigenten og inviterede på en fadøl udenfor i det flotte sommervejr. 

Ordstyreren lukkede generalforsamlingen.   

 

 

Referent 

 

 

Svend-Erik Pii Sørensen 

http://www.kystsikring.nu/2011_regnskab.pdf
http://www.kystsikring.nu/2012_buget.pdf
http://www.kystsikring.nu/partsfordeling.pdf

