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Vedtægter  
For 

Rågeleje Kystsikringslag 
 

§1 
Under kystsikringslaget hører samtlige høfte – og kystsikringsanlæg, som til sikring af forstranden, 
den indenfor liggende skrænt, samt den offentlige vej langs stranden m.v. er opførte eller vil blive 
opførte på kyststrækningen fra Å udløbet udfor matr. Nr. 3a af Rågeleje til et punkt, der ligger 13m 
øst for det vestlige skel af matr. Nr 12c af Hesselbjerg. Strækningens længde er ca. 770m. 
 
Såvel anlæg som vedligeholdelse af samtlige kystsikringsværker er underkastet statens kontrol, og 
laget er forpligtet til at fuldføre de af kontrollen bestemte arbejder inden de fastsatte tidsfrister. 
Kontrollen er, såfremt fristerne ikke overholdes, berettiget til at lade de pågældende arbejder udføre 
for lagets regning. 

§2 
 
De interesserede ejendomme er alle de der er nævnt i Landvæsenskommissionens kendelse af  2 juli 
1927 værende partsfordeling jfr. Vedhæftede bilag; endvidere er den ovennævnte offentlige vej, der 
ejes af Blidstrup Kommune, interesseret i en længde af 770m.  
I udgifterne af kystsikringsarbejdernes udførelse deltager alle interessenterne med de i 
Landvæsenskommissionens kendelse af 2. juli 1927 opførte andele og de samme andele lægges til 
grund for fordelingen af udgifterne ved kystsikringsværkernes fremtidige vedligeholdelse og andre 
kystsikringslaget påhvilende udgifter. 
 
På vedhæftede liste over samtlige interessenter i kystsikringslager er det antal parter, hvormed det 
herefter påhviler enhver af dem at deltage i lagets udgifter, anført i tusindedele. 
Ved udstykning af en ejendom skal de på denne hvilende parter fordeles af kystsikringslagets 
bestyrelse og bestemmelse herom tinglæses. 
 
For bidrag til renter af og afdrag på lån til afholdelse af anlægsudgifter samt 
vedligeholdelsesudgifter mm. Haves samme fortrins – og udpantningsret som for 
hartkornsbidragere til amtsrepartitionsfonden. Bestemmelse herom vil på kystsikringslagets 
bekostning være at tinglæse på de interesserese ejendomme. 
 

§3 
Kystsikringslagets interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer hvoraf Blidstrup 
Kommune vælger 2. Af de andre 3 medlemmer afgår årligt et medlem efter tur, de første gange dog 
ved lodtrækning. På den årlige generalforsamling vælges et nyt medlem til bestyrelsen samt 2 
revisorer. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler de forefaldne forretninger mellem sig. Der holdes 
møde når formanden indkalder dertil eller når mindst 2 medlemmer forlanger det. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed, således at formandens stemme gør udslaget, 
hvis stemmerne står lige. 
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§4 

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for den årlige vedligeholdelse af kystsikringsværkerne og 
for at de af statens tilsyn eventuelt krævede vedligeholdelses- og forstrækningsarbejder bringes til 
udførelse snarest muligt. Ved forandringer og udvidelser af anlæggene skal indhentes samtykke fra 
statens tilsyn eller, hvis ændringerne og udvidelserne er af mere omfattende natur, fra Ministeriet 
for offentlige Arbejder. Alle spørgsmål vedrørende forandringer og udvidelser skal endvidere 
foreligge en generalforsamling. 
 
Bestyrelsen opkræver de årlige bidrag på en sådan måde og til sådan tid, som den finder 
formålstjenlig. Bestyrelsen kan ved henvendelse til amtet søge opnået at udgifter til såvel 
forrentning og afdrag af lån som til vedligeholdelsesudgifter mm. Forskudsvis udredes af 
amtspartitionsfonden og derefter opkræves sammen med amtstueskatterne. 
 

§5 
Hvert år inden 15 marts afholdes en ordinær generalforsamling , hvortil indkaldelsen sker med 
mindst 8 dages varsel, og på sådan måde, som bestyrelsen finder mest hensigtsmæssig.  
 
På den konstituerende generalforsamling vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, der alle skal være 
interessenter i kystsikringslaget samt 2 revisorer; dog kan den til enhver tid fungerende formand for 
Rågeleje Grundejerlag vælges som menigt medlem af bestyrelsen, selv om han ikke er interessent. 
De således valgte træder dog først i funktion efter anlæggets fuldførelse. I tilfælde af vakance 
supplerer bestyrelsen sig indtil næste generalforsamling. 
 
Bestyrelsen tilstiller hvert år inden udgangen af januar måned revisionen regnskabet for det 
forløbne regnskabsår, som er kalenderåret, med revisionens bemærkninger til godkendelse. Efter at 
være godkendt af generalforsamlingen skal regnskabet inden hvert års 1. april indsendes til amtets 
decision. 

§6 
 
Extraordinær Generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinære, når statens 
tilsynsførende, bestyrelsen eller dens formand eller mindst 6 interessenter forlanger det. 
Dagsordnen skal bekendtgøres samtidig med indkaldelsen.  
 

§7 
Stemmeret ved en generalforsamling har alle interessenter, dog således at de, hvis partsantal er fra 
100 til 200, har 2 stemmer og de hvis partsantal er over 200 har 3 stemmer. Stemmeret udøves 
personlig eller ved behørig skriftlig fuldmagt, og sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed jfr. 
Dog §9. I tilfælde af stemmelighed gør bestyrelsens formands stemme udslaget.   
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§8 

 
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet; for en ekstraordinær 
generalforsamling kræves dog at mindst halvdelen af de interesserede stemmer er repræsenterede. 
Er en lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny, 
ekstraordinær generalforsamling på foreskrevne måde inden en måned derefter og denne 
generalforsamling er da beslutningsdygtig, uanset de repræsenterede stemmers antal. 
 

§9 
 
Til forandringer i denne vedtægt udkræves, at 3/4 af stemmerne er repræsenteret og at 3/4 af de 
mødte stemmer, der tillige skal repræsentere mindst halvdelen af samtlige parter, stemmer for 
forslaget.  
Kystsikringslaget kan ikke opløses medmindre de medlemmer der stemmer derfor, repræsenterer 
3/4 af samtlige parter. Forandringen i vedtægten og ophævelse af kystlaget kan ikke iværksættes 
uden samtykke af Ministeriet for offentlige Arbejder og af amtsrådet. 
 

§10 
Kystsikringsanlægget er i det hele taget underkastet bestemmelserne i digeloven af 10 april 1874 
 

________________ 
 

Approberet af Frederiksborg Amtsråd 29 september 1928 
 

Rågeleje Kystsikringslag 
Partsfordeling 
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Matr nr  H - Hesselbjerg  
 R - Rågeleje 
 V - Vejby  Ejer     Antal parter 
 
Strandvejen    Blidstrup Kommune  450,0 
R  6e, 12ge   Blidstrup Kommune      1,0 
R  3a 6a V 11t  Kroejer Møller    14,2 
R  6b   Disp. Schønemann      0,2 
R  1, 6c,  H 12gf,  V 11x  Fiskehandl. I F. Petersen  …8,1 
R  2a 6d  V 11 v  L. Chr. Nielsens Enke  …5,1 
R  2b3b  V 11a11u  Fisker A. Chr. Andersen   …8,5 
H  12ø, 12ax, 12bb, 12br  Gross. Chr. C. Sønderby     52,2 
R  6f  H 12aa  Vognm. H.C.Andersen, Fisker N. P. Andersen …4,0 
H  12ak 12fc   N/S Steglich Petersen   ..36,0 
H  12ao   Generallæge Ammentorp  ..37,5 
H  12cf   Gross. A Kløvborg  …3,0 
H  12bq 12bt   Restaur. Henrik Møller    19,3 
H  12bs 12gg   Prof. Alb. Vang  ..20.0 
H  12eg 12eh 12dæ 12dø  Fabrk. V Gravesen  ..23,1 
H  12ae 12ef   Gross. R. Emmeche  …9,2 
H  12eb 12ee   Fabrk. J. S. Falck  ..10,9 
H 12ec   Fuldm. Krk J. Dister  ..13,3 
H  12ei   Bergens Kreditbank  ... 2,8 
H  12g 12bz   Fabr. Fr. Barding  ..40,6 
H  12h 12an   Gross Asmussen  ..43,3 
H  12i 12aq   Rågeleje Badehotel  ..23,9 
H  12k 12z   Gross. Wattne  ..43,2 
H  12e 12r 12æ 12ft 12fu  Gross Kr. Dehle  ..67,3 
H  12t    Gross Illum   ..33,1 
H  12y 12ed   Gross H. S. Nielsen  …4,6 
H  12f    Købmd. W. Arup  ..20,0 
H  12a    Rentier Lars Nielsen  …4,3 
H  12b   Vognm. F. S Nielsen  …1,3   
                         1000,0 
 

 
 
 
 
 
 
 


