
 

 
 

Rågeleje Kystsikringslag Vest 
post@kystsikring.nu 
www.kystsikring.nu  

 

Hellerup d.29. august 2016 

 

Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 20. august 2016.  

Formand for kystsikringslaget Ole Stilund Jeppesen bød velkommen. Der var i alt 13 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 redegjorde for årets aktiviteter. 

Beretningen findes på. www.kystsikring.nu/2016_beretning_bestyrelsen.pdf 

Ordstyreren spurgte om kommunen havde svaret på brevet afsendt december 2015 og formanden 

svarede nej til spørgsmålet.   

Hanne Norup spurgte ind til om inddragelse af borgerne i betalingsmodelspørgsmålet ville medføre 

en afstemning, hvortil formanden svarede nej idet byrådet endelig vil beslutte en betalingsmodel. 

Hanne Norup tilføjede at hun på et grundejerforeningsmøde manglede svar fra Bo Juul Nielsen om 

definition på kystbenyttelse. 

Bente, Rågeleje Strandvej 83 spurgte om kommunen slet ikke var interesseret i strandvejen og om 

ikke det var en god ide at tilbageholde ejendomsskatterne indtil politikerne blev lydhøre. 

Formanden svarede at kommunen er interesseret i vejen og at vi ønsker dialog frem for 

konfrontation. 

Rolf Eriksen, Store Orebjergvej 43a slog til lyd for at holde fokus på kystbenyttelse idet det vil give 

størst lydhørhed for politikerne. Formanden svarede at vi arbejder for at Dansk Naturfredning og 

andre kystlag skal med på platformen. Rolf Eriksen spurgte om hvad der skulle ske i 2018 

formanden svarede at projektplanen siger at projektet realiseres i 2017/18, selv om kommunens 

embedsmand taler om 10 år. 

Claus Poulsen Store Orebjegvej 21 understregede, at muren ikke er opført af kystlaget, og 

anbefalede i øvrigt at vi skal glemme alt om sandfodring og i stedet for bygge høfter. Formanden vil 

ikke afvise at den nye bestyrelse kan gå i retning af etablering af høfter, for derved at vise at vi vil 

noget med kyststrækningen. 

Steen Rasmussen Store Orebjegvej 41 udtrykte støtte til forslaget og agiterede for etablering af en 

havn og prioritere bølgebrydere meget højt. 

Hanne Norup refererede fra et møde i foråret hvor Kystdirektoratet havde klarlagt at fornuftig 

kystsikring skal bestå af en kombination af blød og hård kystsikring. 

Steen Rasmussen foreslog at Claus Poulsens billedmateriale skulle bruges som bevisførelse overfor 

myndighederne. 

Formanden lovede at undersøge muligheden for et forsøg med etablering af høfter eller 

vedligeholdelse af eksisterende høfter, støttet af sandfodring. 

Pii fortalte om de ekspertgrupper som vi støtter os til. Det gælder Kystdirektoratet, Cowi og DHI, 

og et kystsikringslag på Nordfyn. På hjemmesiden er dokumenteret hvad de mener om sikring af 

Nordkysten. 

http://www.kystsikring.nu/2016_beretning_bestyrelsen.pdf
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Videodokumentation fra perspektivmødet på Søstjernen d 2 februar 2014: 

Per Sørensen Kystdirektoratet  

Carsten Mangor DHI 

Jørgen Juul COWI  

Mogens Stougaard Otterup Strand  

 

Ordstyreren rundede af op gav udtryk for at han fornemmede at vi nu er lidt desperate. Vi har ventet 

så mange år og satset og troet på det store projekt og vi er blevet utålmodige, navnlig når vi hører 

om en tidshorisont på 10 år. Ordstyreren foreslog derfor en lidt egoistisk tilgang, hvor vi forsøger at 

forbedre vores egen strækning, fordi vi taber pusten ved at vente på at de 3 kommuner bliver enige. 

Der var opbakning til ordstyrerens afrunding af diskusionen.  

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2015 

Regnskabet blev omdelt ved generalforsamlingen. Kassereren gennemgik regnskabet og der var 

ikke spørgsmål til regnskabet, hvorfor det blev godkendt. 

Regnskabet blev godkendt. http://kystsikring.nu/2015_regnskab.pdf 

 

4. Budget for 2017 og fastlæggelse af bidrag for år 2017 

Kassereren anslog, at der er budgetteret med stort set de samme økonomiske rammer.  

Budget (anslåede udgifter) for 2017 blev omdelt: 

Hjemmesider   1000,- kr 

Møder    2000,- kr 

Kørsel   1000,- kr 

Generalforsamling   3000,- kr 

Gribskov Kommune opdatering 1000,- kr 

Samvirket     300,- kr 

Porto Gebyrer    200,- kr 

I alt udgifter   8500,- kr 

 

Bente foreslog at vi sparede lidt på udgifterne til generalforsamlingen og nøjes med kaffe og ost. 

Ordstyreren gjorde opmærksom på at hvis et høfteprojekt bliver igangsat ville det medføre udgifter 

som ikke er indenfor rammerne af 2017 budgettet og hvis projektet bliver så stort at der ikke er 

penge nok i kassen vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling som tager stilling til 

den del af økonomien..    

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. Ole Stilund var på valg og blev genvalgt. Der blev klappet for genvalg af 

bestyrelsen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHKEUcITI2g
https://www.youtube.com/watch?v=uLMsbMETSfI
https://www.youtube.com/watch?v=PSekYzh5Qco
https://www.youtube.com/watch?v=QNAaqCPpv-E
http://kystsikring.nu/2015_regnskab.pdf
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6. Valg til revisorer  

Anni Jørgensen var ikke til stede, men havde skriftligt givet tilsagn om at fortsætte arbejdet, som 

revisor. Anni Jørgensen og Rolf Eriksen blev begge genvalgt som revisorer. Der blev klappet. 

 

7. Eventuelt 

Rolf Eriksen spurgte om hvem der var vores venner for det er vigtigt at have netværk, der fungerer. 

Formanden nævnte Grundejerforeningen og medlemmerne af Kystbeskyttelse Gribskov, der 

arbejder meget aktivt for at opnå resultater. 

Man undrede sig over at kommunen ikke var repræsenteret ved generalforsamling. 

 

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

 

Formanden takkede for fremmødet og takkede ordstyreren for god ledelse. 

 

 

         Referent 

 

 

 

Svend-Erik Pii Sørensen 

 

 

 


