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Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 23. august 2014.  

Formand for kystsikringslaget Ole Stilund Jeppesen bød velkommen og præsenterede de 4 

bestyrelsesmedlemmer for de 7 fremmødte. 

 

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 kurserede ud fra bestyrelsens 5 sider lange beretning.bestående af følgende 

hovedpunkter: 

- Overordnet 

- Samarbejdet med kommunen 

- Kystbeskyt Gribskov 

- Det kommunale projekt 

- Fremtiden 

 

Grethe Egedal Hesselbjergvej 12, spurgte om det var muligt at sende en formel ansøgning til 

kommunen om nedlæggelse af kystsikringslaget. 

Formanden redegjorde for, at vi sidste år har formelt anmodet om at blive nedlagt da kommunens 2 

repræsentanter trak sig ud af bestyrelsen. Kommunen har meddelt os at man ikke er interesseret i at 

nedlægge laget. 

 

Arne Sørensen Store Orebjergvej 5, spurgte ind til hvor mange interessenter der står bag de 770 

meter kyst og mente at 50 interessenter er for få til at kæmpe for hele det store stykke arbejde. 

 

Henny Bente Henriksen, Rågeleje Strandvej 85, spurgte om hvor højt kommunen prioriterer 

Strandvejen. Ole svarede at vi ved det ikke, men vi har fået at vide af den tidligere borgmester at 

der ikke er noget alternativ til vejen, hvilket kan tolkes som højt prioriteret.  

Hanne Norup supplerede med at den væltede støttemur ikke var lavet som en kystbeskyttelse men 

som en promenade. 

 

Claus Poulsen Store Orebjergvej 21 mindes at der findes en gammel cementmur bagved den mur 

som ses i dag, den blev udført af Amtet. Det er kommunens vej, derfor bliver det dyrt for dem  når 

vejen falder i havet.  

 

Henny Bente Henriksen udtrykte bekymring for om forsikringsselskaberne i fremtiden ikke vil 

forsikre hendes ejendom, som det er sket for grundejere i Jyllinge.  

 

Hanne Norup spurgte om Visit Denmarks rolle i kystbeskyttelsen. Formanden svarede at turisme på 

Nordkysten er højt prioriteret hos kommunens politikere og Pii supplerede med at politikerne 

udtrykker at nordkysten er guld værd i relation til kystens betydning for turisme. 

http://www.kystsikring.nu/2014_beretning.pdf
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Ordstyreren tog ordet og foreslog at man tog initiativ til at interessere landspolitikerne for vores 

problemstillinger, idet der indenfor et år skal afholdes folketingsvalg, formanden udtrykte enighed 

herom. Uden forståelse fra folketingspolitikere vil vi ikke få en ordentlig udvikling på 

kystsikringsområdet her i Danmark og refererede til Teknologirådets høring tekno.dk artikel 286 

hvor eksperter fra Hollands Kystforskningsinstitut udtrykker: ”Så længe I holder jer til ’Land 

Owner Payed’ princippet så vil I aldrig få en bæredygtig kystudvikling i Danmark.” 

 

Der blev udtrykt kritik over de brædder der er sat op om hullet i støttemuren og formanden oplyste 

at kommunen i efteråret vil støbe cement i hullet, men en permanent reparation først vil finde sted 

når den fremtidige kystsikring er endelig fastlagt. 

 

Bestyrelsens beretning blev vedtaget. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2013 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 

4. Budget for 2014 og fastlæggelse af bidrag for år 2015 

Budgettet blev vedtaget med bemærkning om at bevillingen på 16.000,00 kr ikke skal udbetales 

med mindre, der bliver tale om en igangsættelse af demoprojektet. Det samme gælder posten på 

50.000,- kr til fjernelse af høfterester på stranden, en fjernelse finder først sted når en bæredygtig 

løsning på kystsikring af stranden er iværksat.  

  

Bidraget holdes fortsat fastlagt til 80,- Kr. pr. part. 

 

5. Valg til bestyrelse. 

Ifølge vedtægterne varetages kystlagets interesser af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen 

består pt. af 4 medlemmer, men ingen på generalforsamlingen ønskede at stille op til at udfylde den 

ledige bestyrelsespost. Kassereren Svend-Erik Pii Sørensen var på valg og blev genvalgt. 

 

6. Valg til revisorer 

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

 

7. Eventuelt 

Henny Bente Henriksen sagde at for få medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen. Derfor 

vil bestyrelsen nu fremsende et brev med referat til de der ikke endnu har opgivet E-mailadresser. 

 

Ordstyreren og formanden takkede for god ro og orden. 

 

         Referent     Ordstyrer 

 

 

Svend-Erik Pii Sørensen                                        Henrik Sandbech 

http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1964&toppic=kategori6&language=dk&category=6



