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Hellerup d.28. juli 2019 

 

Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 27. juli 2019.  

Sekretæren for kystsikringslaget Svend-Erik Pii Sørensen bød velkommen og meddelte, at 

formanden Ole Stilund Jeppesen var på ferie med hele familien på grund af en aflyst ferie sidste år. 

Formanden var ked af ikke at kunne deltage. Knud B. Johansen var til sin søns bryllup i USA, så 

ialt var 14 personer inklusive bestyrelsen fremmødt. 

 

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 

Pii fortalte, at bestyrelsens beretning i år var delt op i 3 hoveddele.  

 Konflikt om partsbidrag 

 Nordkystens Fremtid 

 Ny bestyrelsessammensætning 

 

Konflikt om partsbidrag 

Pii forklarede i henhold til bestyrelsens beretning 

 

Der blev spurgt ind til de gamle tanker om en havn i Rågeleje ud for ”Søstjernen”og svaret var, at 

disse planer var skrinlagt, fordi en havn ville skabe store læside problemer. Der er enighed om dette 

i bestyrelsen. 

Ordstyreren ridsede det historiske forløb op om Kommunens deltagelse i bestyrelsen, og den 

fornuftige kommunikation, der var til stede dengang. I forhold til denne konflikt understregede 

ordstyreren, at Kommunen har ret til at være til stede på generalforsamlingen, for det er en helt 

normal demokratisk proces, at deltage i dialogen med de andre parter, hvilket er fravalgt nu for 

sjette år i træk. I stedet for sidder man i parnasset og skalter og valter, hvilket er udemokratisk. 

Bestyrelsen fik opbakning for strategien med, at man er velvillig, men tøvende. 

Rolf Eriksen spurgte ind til ralforekomster foran muren og sandfodringsprojektet hvorunder man 

opfatter Kommunen som lurepasser. Er det fordi staten eventuelt vil gå ind og støtte projektet ? 

Marianne Vestermark svarede, at ral foran muren er til for at sikre muren og vejen og er dermed en 

vejsikring. Hvad kystsikring angår, burde det gå over skatterne, fordi det er interessant for os alle at 

kysterne sikres.  

Margit Albertus, Rågeleje Klit havde medtaget en fin artikel i Frb. Amts Avis 23 maj 2019 om 

kystsikring med stenrev. 

Der var stor ros til Birgit Lund fra Samvirket, men der blev spurgt om kystlagene i Samvirket er 

enige og dertil er svaret ”Ja”. Der er enighed i Samvirket, hvilket er meddelt borgmesteren på et 

møde i juni.  

 

 

 

 

http://kystsikring.nu/2019_beretning_bestyrelsen.pdf
http://kystsikring.nu/2019_beretning_bestyrelsen.pdf
https://sn.dk/Halsnaes/SF-vil-sikre-kyster-med-stenrev/artikel/841942
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Nordkystens Fremtid 

Grethe Egedal spurgte om foreningen Kystbeskyt-Gribskov stadigvæk eksisterer eller om Samvirket 

har taget over. Ja foreningen eksisterer stadigvæk, men der sættes nu mere energi ind med 

Samvirket, fordi der nu her er enighed her. 

Hvorfor vil Gribskov Kommune ikke anvende Helsingør-løsningsmodellen ? Ordstyreren svarede, 

at dem, der skal betale og ikke bor heroppe, jo ikke er borgere i Kommunen. 

Der blev gjort opmærksom på, at der for nyligt i pressen har været nogle lag, som ikke ønskede 

sandfodring og der blev spurgt om vi har overvejet, at fjerne den gamle mole. Vi er blevet opfordret 

af kommunen til at se på en helhedsløsning for Rågeleje sammen med ”Molelaget”, selv om molen 

ligger udenfor vores område. Det var en god og effektiv ide at tage op. 

I Nordkystens Fremtid er der tale om en kombination af blød og hård kystsikring og vores rolle i 

fremtiden bliver formodentlig, at RKV skal tage sig af de, af sagkyndige ingeniører bestemte, hårde 

kystsikringsopgaver og et fælles sandfodringskystlag skal tage sig af den overordnede sandfodring 

af hele kyststrækningen Helsingør-Hundested. 

Marianne Vestermark refererede til en kyndig i geologiske forhold, som har fortalt, at siden 

Stenalderen har kysten her eksisteret uændret og at det ikke er ligegyldigt, hvad vi foretager os med 

den og opfordrede til, at vi arbejder sammen i de forskellige kystlag for bevarelsen af kysten. 

Rolf Eriksen syntes, at det ville være positivt, om man ligesom tidligere lagde vægt på 

”kystbenyttelse”, så både kystbeskyttelse og kystbenyttelse blev vurderet ligeværdigt. Denne 

argumentation bliver brugt i de forhandlinger, som Samvirket er involveret i. Rolf Eriksen 

opfordrede bestyrelsen, til at finde nogle venner i Kommunen, som kunne påvirke processen. Der 

var enighed om dette forslag og Marianne Vestermark, ville gerne se på den sag.  

Det blev foreslået, at man følger den ypperligste ekspertise på området, for sandvandring er et 

kompliceret fænomen. 

 

Ny bestyrelsessammensætning 

Bestyrelsesmedlem Hanne Norup fra Rågeleje Klit solgte sin lejlighed d. 1. maj og 

bestyrelsessuppleant Marianne Vestermark trådte herved ind i bestyrelsen 

Vi siger tak til Hanne Norup for over 5 års aktivt og engageret tjeneste i bestyrelsen. Samtidig byder 

vi Marianne velkommen og takker for billeddokumentation og inspiration til nye kystsikringsformer 

fra det jyske. Det drejer sig om pilehegn i Nørre Lyngby, som er tænkt til at samle sand på stranden. 

Pii opfordrede andre til at sende bestyrelsen billeder af interessante former for kystsikring, men 

understregede, at vi ikke iværksætter noget uden, at rådgivende ingeniører har været indover. 

Billederne fra Nørre Lyngby kan ses på vores hjemmeside. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 

Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. 

 

 

 

 

 

http://nordkystensfremtid.dk/
http://kystsikring.nu/medlemmer.htm
http://kystsikring.nu/2018_regnskab.pdf
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4. Budget for 2020 og fastlæggelse af bidrag for år 2020 

Partsbidraget for 2020 foreslås til 0,00 kr pr. part, og budgettet består af de faste udgifter som 

følger: 

Indkomst             0 kr 

Hjemmesider     1000 kr 

Møder       500 kr 

Generalforsamling    2500 kr 

Gribskov Kommune opdatering gebyr      700 kr 

Samvirket Kontingent       300 kr 

Kørsel     1500 kr 

Porto       200 kr 

Udgifter ialt     6700 kr 

 

Bemærkninger: Når de siger, at vi ikke må opkræve det, som vi synes, så kan vi lige så godt lukke 

butikken, uden indkomster kan vi ikke være virksomme..  

Marianne slog til lyd for, at vi skal tænke over, hvad der skal ske. Hvad kan vi komme med og 

hvordan, så Kommunen kan se, at der skal kræves penge op.  

Der var tilslutning til budget og bidrag. 

 

5. Valg til bestyrelse. 

Ole Stilund Jeppesen var på valg og blev genvalgt. Pii foreslog, at det var relevant med en suppleant 

på grund af det store arbejdspres. Birgitte Bruhn blev valgt som suppleant. 

 

6. Valg til revisorer 

Begge revisorer, Anni Jørgensen og Rolf Eriksen blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt 

Anette meddelte, at Kommunen blandt andet i Halsnæs undlod at bidrage på visse strækninger, 

fordi der ikke var beboelse, hvilket var et tegn på manglende vilje for gennemførelse af projektet.  

Rolf slog fast, at det er vigtigt, at vi finder nogle venner, som vi kan samarbejde med i Kommunen 

og få en debat i gang der. 

Ordstyreren fortalte, at han på en bustur til sandfodringsprojektet på Nordfyn havde mødt mange 

positive kommunalpolitikere, men når det kommer til at skrive checken ud, så tøver de lidt.  

 

Ordstyreren ønskede os fortsat en god sommer.. 

 

 

         Referent 

 

 

 

Svend-Erik Pii Sørensen/ 
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