
 
 

 

RUSG Generalforsamling 2019/MO  Side 1 

Raageleje & Udsholt Strand Grundejerlav 
Referat fra ordinær generalforsamling  

søndag den 4. august 2018 på Restaurant Søstjernen 
 
Velkomst og introduktion  
Formand Ann Seemann (AS) bød medlemmerne velkommen til årets RUSG generalforsamling og gav ordet 
til Birgit Lund, formand for ”De Samvirkende Kyst og Digelag i Nordsjælland”, der udenfor dagsordenen 
orienterede om Kystsikringsprojektet (Se ”Kystsikring - opsummeret projektforløb og status”). 
 
Ordinær generalforsamling 
Dagsorden blev udsendt med indkaldelsen den 3. juli 2019. 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab  
4. Foreningens fremtidige virke - Budget  
5. Kontingentfastsættelse i relation til punkt 4  
6. Indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
9. Eventuelt  

 
1 Valg af dirigent 
Jakob Wandall blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Myanne Olesen fra bestyrelsen blev referent. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Forrige bestyrelsesperiode fra 2017 var på mange måder en svær tid for RUSG´s bestyrelse:  

• Bestyrelsen havde to forskellige formænd, der ønskede at trække sig, samt et bestyrelsesmedlem,  
der ikke ønskede genopstilling, så vi stod uden formand og med en decimeret bestyrelse.  

• Vi havde tillige i mange år haft et godt og frugtbart samarbejde med Gribskov kommune, men efter 
kommunevalget, var kommunekassen tom, og den nye Kommunalbestyrelse havde ikke forståelse 
eller interesse for de trafikale problemer, vi ser her på vejene omkring Rågeleje, og hvor tiltag, vi 
havde igangsat i samarbejde med den gamle kommunalbestyrelse, trængte til at blive færdiggjort.  
 

Så på sidste års generalforsamling 2018 var vi lidt nede i et sort hul, hvor vi mest tænkte på, om vi og 
foreningen magtede opgaven, og om vi i det hele taget havde en mission. Medlemmerne gav os da en 
kærlig men også bestemt opfordring til at komme op på hesten igen. Det virkede meget motiverende,  
og vi har siden efter bedste evne prøvet at leve op til jeres tillid til os.  
 
Bestyrelsen har bestået af både de gamle og garvede medlemmer samt af nye og yngre medlemmer, hvilket 
har givet en god vekselvirkning i en aktiv og handlekraftig bestyrelse, der har knoklet for at nå de resultater,  
vi satte os for. Det har været en sjov, spændende og anstrengende opgave, hvor der samlet har været afholdt  
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15 RUSG-møder (bestyrelsesmøder, arbejdsmøder og møder med ydre interessenter som Gribskov Kommune, 
Visit Nordsjælland m.fl.), hvilket opleves som et flot engagement, når der er tale om frivilligt arbejde. 
 
Vi startede med at få fundamentet på plads, og vi har i bestyrelsen fordelt ansvaret imellem os, hvor de 
ansvarlige hver især her på generalforsamlingen også giver status på eget område (se slide-præsentation):  
 

• Marketing og Kommunikation v/Ingvill Solbø Christiansen 
Der er fået etableret en kommunikationsstrategi for bedre at nå ud med vores budskab til 
områdets beboere, oprettet et Rågelejekort med efterspurgt indtegning af stier samt udarbejdet  
en ny brochure til medlemshvervning, således at foreningens politiske talerør forbliver stærkt. 
Der er også skabt en nyt grafisk identitet med logo og billeder udfra Rågelejes lokale kendetegn 
(badehuse, hangglidere, hav og solnedgang), som er implementeret via hjemmeside, Facebook-
gruppe og nyhedsbrev. 
 

• Natur og Miljø v/Hans Emil Gjerding 
Der har været meget fokus på Kystsikringen, som Birgit Lund netop har fortalt om. Dette bliver  
også et vigtigt indsatsområde i foreningens videre arbejde, hvor vi støtter op om fremdrift og 
beslutningstagning. Nordkysten lever for en stor del af turisme, hvor sandfodring vil forbedre 
udgangspunktet signifikant.  Vi vil følge projektet tæt ift. fastlæggelse af betalingsmodellen og  
også deltage i konkrete afklaringer. Vi er af et medlem f.eks. blevet gjort opmærksom på, at vi har 
en ”Marsvine biotop” langs kysten, som der også bør tages hensyn til. RUSG bestyrelsen påskønner 
som medlemmer den vedligehold, som "Rågegården" har undergået, samtidig med at bestyrelsen 
har fokus på "Sletten"s udvikling inden den igen springer i skov". 
 

• Trafik og Færden v/ Jørgen Rud Rasmussen 
Vi har i flere år arbejdet aktivt for bedre vejforhold for gåede og cyklende i og omkring Rågeleje, 
hvor der i samarbejde med kommunen over flere vejfaser er blevet etableret chikaner, 2-til-1 
afmærkninger samt hastighedsskilte. Der arbejdes nu videre på at få etableret ophøjede fod-
gængerovergange på udvalgte steder (f.eks. ved Søstjernen og Campingpladsen), hvor bilerne vil 
være nødt til at sætte farten ned pga. bump. Der har været foretaget en række fartmålinger af 
politiet, og melder borgere om for høj hastighed opleves de at komme igen. Derudover arbejdes 
der på bedre vejforhold for gående og cyklende, hvor mange stadig ikke tør cykle med hverken 
børn eller voksne. Vi har derudover forfulgt renovering af bænke og andre offentlige anlæg. 
 

• Kultur og Handel v/Ann Seemann 
Vi ønsker at fremme lokalhandel. Vi har været kede af, at ”Ved Stranden” og det gamle issalg  
er blevet nedlagt, da det opleves vigtigt at have et downtown Rågeleje. I gamle dage var der i 
Rågeleje to købmænd, grønthandler, slagter, kro og cafeteria samt flere ismejerier.  Flere hand-
lende har valgt at annoncere i Rågeleje-kortet, og senest er der kommet et Glaspusteri til området, 
som er værd et besøg. Muligheder for at støtte op om madboder og stande på parkeringspladsen 
vurderes, hvor forretningsfolk blot også behøver en ansøgning til kommunen. 
 

• Sport og Fritid v/Myanne Olesen 
Vi fik tilbage i tid opsat en Basketstander sammen med kommunen, der gerne ville støtte op om 
aktiviteter for unge mennesker. Regler er etableret i samspil med naboer, der oplevede støjgener. 
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Der har været god tilslutning ved afholdte vandre- og cykelture, og der er en række nye initiativer, 
som over tid forventes at støtte videre op om indsatsområdet (genoptagelse af Rågelejeløbet for 
cykling, projekt ”Stejleplads” med faciliteter for surf og kajak, fælles bridgespil mv.)  

 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget, og flere udtrykte ros for engagement og 
arbejdsindsats. 
 

3. Fastlæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet, der var udsendt med indkaldelse til generalforsamlingen, blev godkendt. 

 
4. Foreningens fremtidige virke – budget 
Det fremsendte budget blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
5. Kontingentfastsættelse, i relation til punkt 4 
Bestyrelsens forslag om uændret årskontingent på kr. 300, hvilket også indgår i budgettet, blev godkendt. 
Enkelt medlem rejste forslag om nedsættelse af kontingentet for at nedbringe egenkapitalen (kr. 125.500). 
Bestyrelsen ønskede at fastholde formuen for at støtte op om fremtidige projekter. Forslag blev frafaldet.   
 
6. Forslag 
Der var ikke modtaget forslag, udover det fra bestyrelsen om ændring af vedtægter. 
 
Bestyrelsen havde foreslået følgende ændringer af vedtægterne: 

1. Formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor vælges for 2. år. 
(hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg til generalforsamlingen, for større robusthed). 

2. Foreningens geografiske primære område ændres til; Rågeleje og Udsholt Strand. 
(hvilket passer til foreningens faktiske virke) 

3. Regnskabsåret ændres til kalenderåret (1. januar – 31. december). 
 
Ændring af vedtægter kræver kvalificeret flertal eller – hvis ikke 2/3 er mødt frem - afholdelse af en 
ekstraordinær generalforsamling indenfor en måned. Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de 
tilstedeværende der udgjorde mindre end 2/3 af alle medlemmer. Datoen for ekstraordinær general-
forsamling blev varslet til 1. september. Hvis forslaget vedtages der, vil det træde i kraft med det samme.  
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Bestyrelsens medlemmer genopstillede. Deres roller i det forgangne år havde været: 

• Ann Seemann   Formand 

• Hans Emil Gjerding   Natur og Miljø 

• Jørgen Rud Rasmussen Trafik og Medlemsadministration 

• Myanne Olesen  Aktiviteter og Nye Initiativer 

• Ingvill Solbø Christiansen Kommunikation 
 
Alle blev genvalgt og beslutter på det konstituerende møde rollefordeling og hvem der skal være valgt for 
henholdsvis ét og to år. 
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Følgende blev valgt som suppleanter: 

• Lotte Bjarlert 

• Jens Friis Østergaard 
 
Bestyrelsens takkede to afgående suppleanter, Rita Nygaard og Hans-Jørgen Bøgesø, for deres indsats. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Følgende blev valgt: 

• Katrine Johansen, Revisor 

• Frederik Solbø Christiansen, Revisorsuppleant 
 
9. Eventuelt  

• Det gode naboskab 
Der blev mindet om, at vi alle bør støtte op om det gode naboskab, hvor vi skal huske at tage 
hensyn til hinanden (f.eks. ved byggeprojekter, græsslåning og hækklipning, kirketiden kl. 10-12  
og eftermiddagspausen kl. 14-16 etc.). Derudover er det vigtigt for det gode miljø fortsat at tænke 
”os og vores, sammen” fremfor at følge udviklingen mod ”mit, mig og mine” med et overdrevent 
fokus på privatejet (f.eks. opsætning af skilte med ”du må ikke færdes her”, hvor der tidligere har 
været hævdvunden almen sti og adgang til strand). Derudover bør alle tage hensyn ift. lyssætning 
på grunde og hus. Der er flere slags lys (dagslys, stjernelys, natlys og kunstlys), hvor orienteringslys 
anbefales mens rene dekorationslys bør undgås, da de forhindrer os i at se stjernerne i mørket. 
 

• Repræsentation i Kystbeskyttelse Gribskov og GGØ  
Jakob Wandall har siden han fratrådte som formand i RUSG været engageret i indsatsen for 
kystforbedring bl.a. som RUSG’s deltager i bestyrelsen af Kystbeskyttelse Gribskov. RUSG er 
yderligere medlem af Gribskov Grundejerforbund Øst. Jakob Wandall har været engageret i GGØs 
ledelse (suppleant i forretningsudvalget) hvor han især har engageret sig i spørgsmål om kysten og 
kystkvalitet – herunder sandfodringsprojektet. Denne indsats fortsætter han med. 
 

• Rekruttering af nye medlemmer 
Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at støtte op om hvervning af nye medlemmer til 
foreningen, bl.a. således at samspillet med til kommunen sikres rette tyngde, hvor også muligheden 
for at rejse konkrete borgerforslag til kommunen kan blive relevant. Den nye RUSG-brochure kan 
deles ud til naboer og bekendte. 

  


