Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Referat fra ordinær generalforsamling
Søndag den 17. august 2008, På Restaurant SØSTJERNEN, Rågelejevej 155, Rågeleje, 3210 Vejby

Før generalforsamlingen berettede Formand for Teknisk udvalg, Jan Ferdinansen, nyt fra
Gribskovs kommunalbestyrelse.

Jan Ferdinansen (assisteret af trafikekspert ove Pedersen) omtalte følgende temaer:
• Kommunens overvejelser om Rågeleje som lokalcenter (udkast til planstrategi)
 JF vurderer, at Rågeleje også fremover først og fremmest vil være et sommerhusområde – og at det efter hans opfattelse ville være det rigtige for Rågeleje - men at der endnu
ikke er klarhed over hvad der vil blive kommunens planer for området.
• Trafikken på strandvejen – hvad der kan gøres noget for at begrænse hastigheden.
 Ove Pedersen berettede hvordan EU-regler forhindrer at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kommunen vil indgå i dialog med foreningen.
• Vandkvaliteten i Højby å / muligheden for blåt flag i lejet.
 Der arbejdes på sagen, men der kan ikke gives garantier for en hurtig løsning.
• Kommunens planer fsva. en samlet plan for kystsikring af Sjællands nordkyst - herunder specifikt hvilke planer er aktuelle for Rågeleje og omegn
 Kommunen arbejder på at etablere et tværkommunalt samarbejde med Halsnæs og
Helsingør kommuner med henblik på at sikre hele nordkysten af Sjælland
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Debat om Rågelejes kyst
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent



Steffen Grimm Dyrhauge (SGD) blev valgt.
SGD konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Ad 2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretninge omfattede følgende punkter:




Fokus på kysten. Forbedre kvalitet og tilgængelighed/ Jakob Wandall (JW)
Sletten, Strandparken, Trafik mv./v Hans Gjerding (HG)
Nye vedtægter/ v. Preben Rabenhorst (PR)

JW berettede om baggrunden for at bestyrelsen havde valgt at sætte særligt fokus på kysten i
årets arbejde og henviste i øvrigt til dagsordenens punkt 5
HG fortalte om en række områder som bestyrelsen har arbejdet med i årets løb:
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Der nedsættes et trafikudvalg u/ Bestyrelsen bestående af: Ole Stillund, Claus Havemann og Hans Gjerding. Gruppen følger op på den uformelle invitation fra Gribskovs trafikspecialist, Ove Petersen. Et forberedende møde har fundet sted i august.
 Kystsikringslaug øst nye stenanlæg har modstået 3 storme. Høfdernes tilstand er under
observation og restaurering/vedligeholdelse, således at Kystdirektoratet som tidligere år
kan godkendes anlægget ved de årlige syn.
 Bådelauget vest f. "Trillingerne" administreres af Skovdistriktet og fungerer fint.
 Rågegården fortsætter som sommerbolig for fam. Ruben og Rågegårds arealerne gennemgås af Skovdistriktet ved deres årlige syn. Herfra vurderer man, at bl. a. "Sletten" er
i balance. Skovdistriktet tilbyder grundejerlauget at engagere sig i en plejeplan, hvor interesserede eventuelt kan overtage plejen af området i henhold til plejeplanen.
 Rågegårdsbroen vurderes årligt og fotograferes med henblik på en evt. ny bro og konstruktion.
PR berettede om de nye vedtægter,
 Der er sket en række generelle moderniseringer og tilpasninger bl.a. som følge af kommunesammenlægningen.
 Kommunesammenlægning har samtidigt medført at det er blevet aktuelt at udvide foreningens område, så den også dækker Rågeleje vest for åen (det tidligere Helsinge
kommune)


Ad 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
SGD forelagde årsregnskabet som generalforsamlingen godkendte.

Ad 4.Godkendelse af budget
SGD forelagde forslag til budget:
Budgetforslag 2008/09
Forslag til kontingent, pr. medlem

300

Indtægter

36.000

Forventet kontingentindbetaling
Renteindtægter

35.400
600

Udgifter

36.000

Udsendelse mv. (porto, kuverter, kopi mv.)
Administration
Regnskabsassistance
Mødeudgifter (Generalforsamling mv.)
Markedsføring, herunder hjemmeside
Diverse (Gebyrer, bank, giro mv.)
Årets resultat

7.000
5.000
6.000
7.000
5.000
6.000
0

Budgettet kunne godkendes.

Ad 5.Debat om Rågelejes kyst
JW holdt et oplæg om udviklingen de sidste 100 år for Rågeleje i almindelighed og kystlinjen i
særdeleshed. Der blev vist en række billeder/tegninger/illustrationer, som er gengivet som bilag
til dette referat. En af de centrale pointer i oplægget var, at Sjællands nordkyst eroderes og at
traditionel kystsikring måske kan løse problemer lokalt, men forstærker dem hos naboen, samt
at den eneste måde at stoppe nedbrydningen på, er ved at tilføre materiale til kysten (strandfodring).
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Bestyrelsen har beskrevet og arbejdet med forskellige forslag til forbedring af kvaliteten af og
tilgængeligheden til kysten, som kan sammenfattes i tre hovedpunkter: Forbedret strand/kyst,
retablering af den gamle bølgebryder evt. som jollehavn samt retablering af promenaden langs
strandvejen. JW’s oplæg mundede ud i 3 spørgsmål til generalforsamlingen:
A. Skal foreningen arbejde aktivt for en bedre kyst og strand – eller er det andres sag at
gøre det?
B. Der er meget delte meninger om en retablering af havnemolen (evt. som en jollehavn) –
skal vi gå videre med at undersøge mulighederne?
C. Vejen langs vandet er privat område og nogle vil givetvis være irriterede over forslaget
om at åbne op – skal vi gå videre med ideen om en sti eller lade sagen ligge.
Det kunne konkluderes, at:
Ad A. Der var et entydigt ønske om at bestyrelsen skal arbejde for en bedre strand.
Ad B. Der er delte meninger om det ønskelige i retablering af havnemolen. Nogle var ubetinget
for, andre ubetinget imod mens endnu andre ikke vurderede, at der kunne tages stilling på det
foreliggende grundlag. Forud for at foreningen kan fastlægge en holdning hertil, skal der forelægges generalforsamlingen et mere konkret projekt. Bestyrelsen går videre med at belyse mulighederne og deltager i evt. drøftelser fx med kommunen.
Ad C. Der var både synspunkter for og imod retablering af promenaden. Flere ytrede sympati
for bedre og sikrere forhold for fodgængere og cyklister. Men der var også modstand mod en
sådan sti (især fra dem, der bor på skrænten). Forud for at foreningen kan tage stilling hertil,
skal et egentligt projekt være beskrevet. Bestyrelsen undersøger mulighederne og deltager i
evt. drøftelser med kommunen.

Ad 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Til bestyrelsen blev valgt
 Hans Gjerding
 Jakob Wandall
 Jørgen Brask
 Jørgen Rud Rasmussen
 Preben Rabenhorst
Som suppleanter
 Ole Stillund
 Sigurbjørn Halsson

Ad 7.Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg af Bent Kierkegaard som revisor

Ad 8.Eventuelt




Fra Bestyrelsens side henstiller man til god nabo-skik m.h.t. støj, røg og møg.
Bestyrelsen anbefaler IKKE at anvende dekorations lys i området, men installerer sensor
m. "tænd-sluk-funktion" for kortvarig orienterings belysning.

Bestyrelsen 16. september 2008
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