Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav
Referat fra ordinær generalforsamling
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på Restaurant Søstjernen
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1. Velkommen og valg af dirigent
Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst fra Gribskov
Kommune, Hanne Askholm Larsen fra Teknik, Vej og Forsyning. Jan Ferdinandsen havde med beklagelse måttet melde afbud i sidste øjeblik.
Som dirigent blev valgt Per Moltzen, som konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Den del af beretningen som relaterer sig til foreningens arbejde med sandfodring
blev givet under punkt 3.
Gribskov Kommune har henvendt sig til lavet med tilbud om at overtage driften af
Udsholt Vandværk. Bestyrelsen anbefalede, at vi siger pænt nej tak, hvilket de
fremmødte medlemmer tilsluttede sig.
Hans Gjerding (HG) orienterede om trafiksituationen, hvor medlemmerne Ole
Stilund og Claus Havemann udgør lavets trafikudvalg, som løbende påvirker kommunen og politiet med henblik på at træffe foranstaltninger til nedsættelse af hastigheden i Rågeleje.
Myndighederne har forlænget dobbeltstriberne ud for Trillingerne og accepteret at
opstille fartkontrol ”Din fart” i juni – august 2010.
Resultatet af denne måling vil afgøre det videre forløb.
Byskiltet er tillige flyttet mod vest som et led i de fartdæmpende initiativer.
Sommerparken ved Kolsbæk er i en sørgelig forfatning efter omfattende hærværk. Jan Ferdinandsen havde signaleret, at skiltene blev taget ned.
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Rågegården er privatejet og anvendes ikke. Arealet omkring passes af Skov- og
Naturstyrelsen, som er åbne over for vores eventuelle hjælp til bevarelse af Sletten, der er sprunget i skov.
Ny skiltning ved Rågeleje Strandpark skal forhindre camping. Toiletbokse er opsat, dog ikke skjult i skrænten som forventet.
Den vedtagne kommuneplan foreligger nu, men indeholder ikke, som det ellers var
varslet, initiativer der direkte målrettes Rågeleje. På kommunens hjemmeside kan
man holde sig orienteret om forslag til Rågelejeområdet, bl.a. centerplaner ved
Sparmarkedet.
Det har været drøftet med kommunen at udfærdige en lokalplan for Rågeleje –
kommunen vil gerne bistå hvis grundejerforeningen tager et initiativ. Dette kan blive et satsningsområde for grundejerforeningen i den kommende tid.
Derefter var der spørgsmål fra medlemmerne. Nogle efterlyste nyt om cykelsti
langs Strandvejen. Lavet tager temaet op med kommunen.
Hanne Askholm, som er kommunens naturgeograf, besvarede faglige spørgsmål
fra medlemmerne. Herunder om badevandskvaliteten – det blå flag blev fjernet
efter store regnskyl, som betød øgede vandmængder i åen, med et relativt højt
indhold af colibakterier (primært fra landbrug). Men det er ikke farligt at bade ved
lejet – så ville embedslægen have forbudt det.

3. Sandfodring langs Gribskovs kyst
JW indledte med en orientering om forløbet og status for sandfodringsprojektet,
som blev iværksat på initiativ fra lavet, som følge af beslutningen sidst års generalforsamling. For nærmere oplysning om denne orientering er den viste præsentation lagt som bilag 1 til dette referat (i øvrigt er lavets forslag til sandfodringsprojekt
beskrevet på lavets hjemmeside, www.raageleje-udsholt.dk).
Efter gennemgangen var der spørgsmål og debat om initiativet hvor det bl.a. blev
diskuteret om sandfodringsprojektet, er fagligt forsvarligt og økonomisk godt nok
beskrevet. En mente, at projektet ikke er egnet for lavet, idet vi ikke bør ”blande”
os i andre foreningers (kystsikringsforeningens) projekter.
JW understregede, at der er tale om en helt ny opgave. Sandfodring – som er blød
kystbeskyttelse, der påvirker hele kysten - må ikke forveksles med lokal hård kystsikring, som henhører under kystsikringslavene. Deres rettigheder og pligter vil der
ikke blive ændret på.
På grundlag af debatten tog dirigenten initiativ til en vejledende afstemning, der
viste en meget klar opbakning til bestyrelsens indsats. Ved håndsoprækning viste
det sig, at 35 medlemmer var for sandfodringsprojektet og 2 imod.
Efter en god og åben debat tog generalforsamlingen bestyrelsens orienteringen til
efterretning.
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4. Forelæggelse af årsregnskab
5. Godkendelse af budget
Vi har haft nogle problemer med vores tidligere administration i forbindelse med
medlemsregistrering og udsendelse af girokort. Derfor brevet om indbetaling tidligere på året.
Foreningen har derfor fået ny administrator. Bestyrelsen forventer dermed at få
rettet op på fejlene i løbet af et par måneder.
Budgettet baserer sig på 130 medlemmer og et årligt kontingent på kr. 300. Budgettet kan dække vores sædvanlige udgifter og projektudgifter i f.m. sandfodringsprojektet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet og budgettet. (I bilag 1 kan regnskab
og budget findes)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Bestyrelsen blev genvalgt. Søren Carlsen fra Enebærvej valgtes som suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Carl Nielsen har sagt ja til at påtage sig revisorhvervet. Suppleant er ikke udpeget.

8. Eventuelt
Afslutningsvis var der igen spørgsmål og kommentarer til sandfodringsprojektet og
andre forhold som busdrift og centerplaner. Herunder en kommentar om, at hjørnet ved Tuehusvej ligner en ”losseplads”. Bestyrelsen anbefalede, at de berørte
selv kontakter kommunens ”Skraldeudvalg”, når og hvis der opstår problemer.
HG opfordrede til, at man kun anvender lys til orientering – ikke til dekoration.
JW afsluttede generalforsamlingen med at takke de fremmødte medlemmer og
dirigenten.
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