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Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 22. august 2015.  

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 Hanne Norup, 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, som beskrevet i bestyrelsens beretning, der ligger på 

hjemmesiden. www.kystsikring.nu/2015_beretning_bestyrelsen.pdf 

Rolf Eriksen, Store Orebjergvej 43a var bekymret for at kommunen skulle glemme Rågeleje 

Kystsikring, når der ikke skete de helt dramatiske ting, og foreslog en tæt og konstant kontakt til 

kommunen, hvortil formanden svarede, at han var helt enig, og at det var den strategi vi i 

kystsikringslaget kørte. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2014 

Regnskabet blev omdelt ved generalforsamlingen. Kassereren bemærkede, at udgifterne i 2014 var 

større end normalt på grund af meget høj mødeaktivitet i kølvandet på stormen Bodil i december  

2013. På spørgsmålet om hvor mange medlemmer vi er i kystsikringslaget, svarede kassereren at vi 

er 52 parthavere.   

Regnskabet blev godkendt. http://kystsikring.nu/2014_regnskab.pdf 

 

4. Budget for 2016 og fastlæggelse af bidrag for år 2016 

Kassereren anslog, at der er budgetteret med de samme, eller lidt mindre udgifter. Formanden 

fortalte, at vi tidligere har budgetteret og fået godkendt udgifter i forbindelse med fjernelse af de 

nedslidte høfder, og at dette ikke er med i budgettet i år. Vi vil gerne vente med at fjerne høfderne 

til det store projekt forhåbentlig realiseres. Men vi kunne tænke os, at kommunen får ryddet op på 

stranden af de mange store stykker fra muren, som flyder på stranden. Folk kan falde og slå sig på 

dem og kønne er de ikke ligefrem.  Vi vil derfor henvende os til kommunen.  

Budget (anslåede udgifter) for 2016 blev omdelt: 

Hjemmesider   1000,- kr 

Møder    2000,- kr 

Kørsel   1000,- kr 

Generalforsamling   2500,- kr 

Gribskov Kommune opdatering 1000,- kr 

Samvirket     200,- kr 

Porto Gebyrer    200,- kr 

I alt udgifter   7900,- kr 

http://www.kystsikring.nu/2015_beretning_bestyrelsen.pdf
http://kystsikring.nu/2014_regnskab.pdf
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Bestyrelsen foreslår at bidraget fastholdes for at fortsætte opsparingen. Formanden gav udtryk for, 

at vi kan være sikre på at få store udgifter en dag når sandfodringsprojektet realiseres. Vi er derfor 

nødt til at opbygge en pulje, som pt. langt fra er stor nok.    

Bidraget blev foreslået fastholdt til 80,- kr. pr. part, hvilket blev godkendt.  

 

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. Hanne Norup var på valg og blev genvalgt. Der blev klappet. 

 

6. Valg til revisorer  

Finn Gregers Pedersen har meddelt, at han ikke ønsker at stille op som revisor. Rolf Eriksen tilbød 

at træde ind som revisor og Anni Jørgensen modtog genvalg som revisor, med efterfølende kraftig 

applaus fra generalforsamlingen. 

 

7. Eventuelt 

Claus Poulsen efterlyste Statens stilling, som ansvarlig for kystsikring, i bestyrelsens beretning og 

formanden medgav denne mangel, idet han udtrykte at det er en anakronisme, at vi som et lille 

kystlag skal stå for 770 meter kyst. Det burde være kommunerne, med Staten som overopsyn, der er 

ansvarlige for kystsikringen. Kystlaget har i øvrigt tidligere foreslået kommunen, at vi nedlægges 

og indgår i et større kystlag for hele kommunen. 

 

Ordstyreren hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

Formanden takkede ordstyreren for god ledelse. 

 

 

         Referent 

 

 

Den 1. september 2015. 

 

Svend-Erik Pii Sørensen 

 

NB: Bestyrelsen minder om, at vi har brug for mailoplysninger, så vi er i stand til at holde jer 

informeret. 

 


