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Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 5. august 2018 
på Restaurant Søstjernen 

 

Introduktion 
Formand Hans-Jørgen Bøgesø (HJB) bød velkommen til medlemmerne og gav ordet til Birgit Lund, 
formand for Klitgårdens Grundejerforening og Kystsikring Gribskov, der udenfor dagsordenen 
orienterede om Gribskov Kommunes håndtering af samt status på Kystsikrings-problematikken. 
http://www.nordkystensfremtid.dk/  
 
Birgit Lund fortalte om, hvorledes hele processen omkring kystsikring/sandfodring var startet op af 
vor forening for ca. 10 år siden med Jakob Wandall, foreningens daværende formand, som 
drivkraft. Efter en intens proces, hvor kommunen og foreningerne arbejdede sammen for en billig 
og visionær ren sandfodringsløsning, blev processen sat i stå på grund af lokalpolitiske fejl og 
fnidder i 2011. Først efter Bodil   gik Gribskov kommune i 2013  reelt ind i sagen igen, hvor de 3 
kommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør i dag arbejder sammen om en fælles løsning for hele 
Nordkysten. 
Birgit Lund roste foreningens grundlæggende arbejde og initiativer omkring sikring af Nordkysten. 
 

Ordinær generalforsamling 
Dagsorden udsendt med indkaldelsen af 2. juli 2018 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 

4. Foreningens fremtidige virke 

5. Kontingentfastsættelse i relation til punkt 4 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent 

Jakob Wandall blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtig. Derefter blev ordet givet til formanden HJB. 

 

Ad 2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

HJB fremlagde bestyrelsens beretning. Hovedpunkterne var: 

 Natur og Miljø 

På Natur-og miljøområdet har bestyrelsens indsats primært bestået i, at vi, på foreningens 

vegne, har fuldt med i, og deltaget i en række møder vedr. kystsikringsprojektet. 

Her henvises til ovenstående indlæg fra Birgit Lund. 

 Trafik 

http://www.nordkystensfremtid.dk/
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På Trafikområdet har vi i bestyrelsen forgæves prøvet at komme i konstruktiv dialog med 

Gribskov Kommune, efter kommunevalget, for at få genetableret det tidligere konstruktive 

samarbejde, der indtil nu har resulteret i følgende realiserede projekter: 

-”1+2”-vej på Strandvejen fra Rågeleje til ”Trillingerne”, hvilket har resulteret i en reduktion 

af hastigheden på strækningen. 

-1.etape af trafiksanering gennem Rågeleje , med etablering af 40 km zone med 3 

trafikchikaner. 

-etablering af fortorv langs nordsiden af Rågelejevej fra Rågeleje By til tidligere byzone mod 

Vejby. 

-50 km fartbegrænsning på hele strækningen fra Vejby Strand til Tinkerup ved Gilleleje. 

 

I fortsættelse af disse projekter er det bestyrelsens intention at arbejde videre med 

følgende delprojekter: 

-2.etape af trafiksaneringen gennem Rågeleje, med etablering af yderligere 4 trafikchikaner 

, med tilhørende belysning. 

-trafiksanering af strækningen fra Trillingerne mod Udsholt, så forholdene for cyklende og 

gående forbedres kraftigt. 

-cykelsti på hele strækningen fra Smidstrup til Vejby. 

Disse projekter vil, som sagt, kræve et godt, konstruktivt samarbejde med kommunen, 

hvilket den nye bestyrelse kan tage fat på. 

 

 Kultur og Handel 

Indsatsområdet Kultur og handel har der ikke for alvor været arbejdet med i det seneste år, 

selv om en række gode projekter ligger og venter, bl.a. handelsboder på P-pladsen. 

Dette område kan den nye bestyrelsen tage fat på. 

 

 

Ann Seemann fortalte om: 

 Sport og Friluftsliv. 

Der blev på sidste års generalforsamling nedsat en arbejdsgruppe til at se på dette område: 

o Gruppen har kortlagt de eksisterende fritidsaktiviteter, der er i Rågeleje, med 

specielt sigte på børn og unge.  Gruppen har beskrevet disse aktiviteter i en folder, 

som er lagt på Rågeleje-sitet, Face Book, ligesom folderen blev uddelt på mødet. 

Der blev orienteret om, at der p.t. er modtaget klage fra 2 naboer over basket-

standeren på P-pladsen. Klagerne vil gerne have standeren fjernet, da de synes, at 

den giver anledning til for meget støj. Der er dog også modtaget flere positive 

tilkendegivelser om opstillingen af basket-standeren. Kommunen vurderer p.t. 

naboernes klage. 

o Foreningen arbejder også på at få diverse bænke renoveret ved strandpromenaden. 

En af deltagerne, som repræsenterede Rågeleje Klit time-share, gjorde opmærksom 

på, at  ikke alle ønskede renovering af de 2 bænke. De er placeret på højen overfor 

Rågeleje Klit time-share, der ejer grunden og helst ser bænkene helt fjernet.  
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o Sidste år kom det frem, at man gerne ville have afdækket og synliggjort de mange 

stier, der er i Rågeleje. Alle kan gå ind på ”Open Street Maps” og se de stier, der p.t. 

er afdækket, og man kan ligeledes selv tegne nye stier ind på kortet, hvis der er 

behov for det. Hvis der er nogen, der har mulighed for at være ’tov-holder’ på 

denne opgave og kan hjælpe interesserede med at registre og videreformidle 

ændringer/tilføjelser – vil det være en stor hjælp. 

 

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 

Jørgen Rud Rasmussen forelagde årets regnskab og budget for næste år (udsendt med 

indkaldelsen til generalforsamlingen). Regnskabet udviser et pænt overskud nemlig 16.245,80 kr. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Spørgsmål om budget blev behandlet under 

punkt 5. 

 

Ad 4. Foreningens fremtidige virke 

Bestyrelsen orienterede om, at det forgangne år havde givet anledning til en del udfordringer med 

hensyn til at: 

 Foreningens formand havde trukket sig, og at HJB velvilligt havde påtaget sig at være 

konstitueret formand frem til generalforsamlingen. 

 Efter kommunevalget har samarbejdet med kommunen stort set været gået helt i stå. Vi er 

nu ved at opbygge samarbejdsrelationer til de nye personer i kommunens administration 

og politiske ledelse. Dette samarbejde er desværre stødt på en del udfordringer, da vi 

generelt har mødt meget lidt forståelse og samarbejdsvilje omkring vores – efter egen 

mening – helt nødvendige og hensigtsmæssige forslag til forbedringer indenfor trafik- og 

miljø-området.   

 

På denne baggrund har bestyrelsen været lidt i tvivl om foreningens fremtidige muligheder og 

virke. 

 

Efter en del debat og påskønnelse af foreningens hidtidige virke henstillede generalforsamlingen 

til, at bestyrelsen forsætter herunder arbejder for et generationsskifte, som bestyrelsen  vurderer 

er en nødvendighed. Endvidere opfordrede generalforsamlingen til, at bestyrelsen gjorde en 

fornyet indsats for at hverve nye - og meget gerne - yngre medlemmer. 

 

Ad 5. Kontingentfastsættelse i relation til punkt 4 

Efter nogen debat blev det besluttet, at kontingentet for 2018 fortsat skulle være på 300,- kr. Med 

denne tilføjelse blev budgettet godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 6. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
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Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 Hans-Jørgen Bøgesø ønskede at opstille som suppleant. 

 Jens Friis Østergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen. 

 Ingvill Solbø Christiansen og Myanne Olesen nyopstillede til bestyrelsen 

 Resten af bestyrelsen genopstillede 

 

Denne bestyrelse blev valgt af generalforsamlingen. Herefter ser den nye bestyrelse således ud: 

 Hans Gerding 

•     Ingvill Solbø Christiansen 

 Ann Seemann 

 Jørgen Rud. Rasmussen 

 Myanne Olesen 

 Rita Nygaard, suppleant 

 Hans-Jørgen Bøgesø, suppleant 

Bestyrelsen vil konstituere sig ved et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Genvalg af Katrine Schepelern Johansen som revisor, uden suppleant 

 

Ad 9. Eventuelt 

AS gjorde opmærksom på en facilitet fra Gribskov Kommune, som kan anbefales at benytte ved 

problemer:  ’Har vi huller i vejene, ødelagte skilte eller andet der er galt? Så hjælp os med at få det klaret 

ved at sende os et tip. Du kan sende tip fra Gribskovs hjemmesiden http://www.gribskov.dk/borger/natur-

miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/veje/tip-gribskov/ eller via Gribskov Kommunes smarte app 'Tip Gribskov'. 

Hent den til Android-telefoner på Google Play og til iPhones i AppStore. (Citat fra Gribskov Kommunes 

hjemmeside) 

 

AS har selv brugt den et par gange her i sommer med rigtig godt og hurtigt resultat. 

 

HJB takkede dirigenten for god styring, ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl 12.00. 
 

Referent:  Ann Seemann og Jørgen Rud. Rasmussen 

Godkendt af Dirigent: Jakob Wandall, 9/8 2018 

http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/veje/tip-gribskov/
http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/veje/tip-gribskov/

