
 
 

 

RUSG Generalforsamling 2020  Side 1 

Raageleje & Udsholt Strand Grundejerlav 
 

Referat fra ordinær generalforsamling  
søndag den 9. august 2020 
på Restaurant Søstjernen 

 
Velkomst og introduktion  
Formand Ann Seemann (AS) bød medlemmerne velkommen til årets RUSG generalforsamling, der 
qua Covid19-hensynet havde fuldt hus mht. øvre grænse for fysisk deltagelse på Søstjernen mens 
yderligere  
ca. 60 deltagere fulgte mødet som live transmission via RUSG´s Facebook-side.  
 
Birgit Lund, der som formand for ”De Samvirkende Kyst og Digelag i Nordsjælland” udenfor 
dagsorden  
var planlagt til at give opdateret status på Kystsikringsprojektet, meldte i går afbud udfra behov om 
egen karantæne, efter kontakt med mulig smittet. Punkt berørt under ”Natur og Miljø” i 
bestyrelsens beretning. 
 
Ordinær generalforsamling 
Dagsorden blev udsendt med indkaldelsen den 7. juli 2020: 

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. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
8. Brainstorming – indsamling af inspiration til foreningens videre virke 
9. Eventuelt  

 
1 Valg af dirigent 
Jens Bache blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Myanne Olesen fra bestyrelsen blev valgt som referent. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Ann Seemann, indledte bestyrelsens beretning og beskrev hvordan foråret og den 
tidlige sommer i foreningen blev påvirket af Corona, hvor mange aktiviteter i netop denne vigtige 
periode for  
et sommerhusområde faldt ud af kalenderen, og at nogle af foreningens udadvendte aktiviteter 
derfor har ligget stille. 
 
Fordelingen af ansvarsområder i bestyrelsen blev kort gennemgået, før præsentationen af hver af 
område: 

• Regnskab og medlemsadministration er i mange år blevet varetaget af Jørgen Rud 
Rasmussen, der også støttede op om sidste års vedtægtsændringer og ekstraordinære 
generalforsamling. 
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• Natur og Miljø med ansvar for strand og sandfodring ligger i trygge hænder hos Hans Emil 
Gjerding, der bl.a. deltager i kystsikringsmøderne. 

• Trafik og Færden understøttes af Jens F. Østergaard, hvor vi ad politisk vej stadig arbejder på 
at opnå vejforbedringer for mere sikre veje i Rågeleje, hvor Kommunen så teknisk står for 
løsningerne. 

• Kultur og Handel, med Lotte Bjarlert, har arbejdet på at trække mere aktivitet til Rågeleje, 
der efter restaurant ”Ved stranden” lukkede har været lidt død. Der er så poppet meget op 
hen over Corona perioden. 

• Sport og Fritid, med Myanne Olesen, har i perioder måttet udskyde aktiviteter som 
vandreture mv., og da RUSG er opfordret til at bruge lidt penge, er andre muligheder vurderet 
(bl.a. udsmykning af byen). 

• Kommunikation understøttes af Ingvill Christiansen, der bl.a. står for teknikken i dag og 
driver medlemskommunikationen i form af hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook side, 
indlæg i aviserne, svarer på tilmeldinger mv. 

 
Hvert RUSG-indsatsområde blev herefter gennemgået af den områdeansvarlige: 
 

• Natur og Miljø v/Hans Emil Gjerding 
Indsatsen handler om kystsikring og sandfodring for at få mere strand og mere sand til 
Rågeleje er stadig et vigtigt fokusområde for RUSG, hvor vi følger Kystsikringsprojektet tæt 
og støtter fremdrift og beslutningstagning. Projektet gennemføres som et samarbejde 
mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommune: 1) Den tekniske del er stort set på plads, 
med opnået enighed, 2) Den Miljømæssige del er langt i afklaringerne og forventes afrundet 
til efteråret, mens 3) Betalingsdelen er smertensbarnet, hvor der stadig hersker en del 
uenighed. I Helsingør Kommune har man betragtet det som et fælles anliggende at bruge 
kommunens strande og har lagt betalingen ud til alle, mens man efter sigende i Gribskov 
alene vil placere bidragsbetalingen på 1. række af grundejere, som da kommer til at bære en 
uforholdsvis stor omkostning - på trods af værdien for de mange. Her forventes en række 
klager som vil have opsættende virkning. I RUSG har vi forberedt os godt til den videre dialog 
ud fra, at udgiften nok bør fordeles anderledes. 
 
Ansvaret for Rågeleje strand ligger hos de to selvstændigt enheder Kystsikringslag Øst 
(badehøfder vedligeholdt) og Kystsikringslag Vest (efterhånden uden badehøfder) som 
forholder sig samarbejdende omkring kysten og har blot to forskellige mål ift. badehøfder. 
Strandene er private med offentlig adgang, og er man på skødet ejer af en strandgrund, er 
man også fast pålagt at betale for strandgrund og kystsikring via sin ejendomsskat. Retten til 
at opstille et badehus på stranden er påskrevet skødet, og Kystsikringslag Øst og Vest kan 
oplyse, hvem der har retten til et strandhus. 
 

• Trafik og Færden v/ Jens F. Østergaard 
Den gode dialog med kommunen er genoprettet, hvor RUSG fortsat sætter fokus på behovet 
for øget trafiksikkerhed i området, hvor kommunen så står for reglerne og den tekniske 
ekspertise. 
Hastigheden er nu sat ned til 50 km ved at området er blevet byzone (fremfor 
hastighedsskilte). Chikanerne ved lejet gøres nu permanente mens ønsket m fodgængerfelt 
fra Søstjernen til P-pladsen har mødt modstand qua manglende udsyn og fare for falsk 
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tryghed qua manglende udsyn. Kommunen har etableret 2-1 vej, hvor både tilvænning og 
forbedret skiltning stadig behøves. 

 

• Kultur og Handel v/Lotte Bjarlert 
RUSG har kontinuerligt støttet op om at skabe mere aktivitet indenfor området kultur og 
handel  
i Rågeleje, som efter lukningen af restaurant Ved Stranden blev oplevet lidt død. I vinters 
kontaktede vi bl.a. en række leverandører af pop-up foodtrucks for at trække flere initiativer 
til parkeringspladsen i sommermånederne, med inspiration fra 2017, hvor ”Bagt” fra 
Gilleleje opstillede første foodtruck. Vi oplever, at der i Corona-perioden blev etableret 
mange rigtig gode initiativer, med tak for disse. 
Det blev også orienteret om at vi I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening har 
tilmeldt et hold til at stå for indsamling af affald i naturen i Rågeleje den 19.9. Vi mødes kl. 
10.00 foran Restaurant Søstjernen og afslutter dagen med en kop kaffe og en ostemad på 
Restaurant Søstjernen. 
 

• Sport og Fritid v/Myanne Olesen 
Basket standeren blev repareret i starten af sæsonen, hvor regler inkl. spilletider er oplyst på 
stedet. 
En række initiativer har været udskudt pga. Corona (bl.a. de meget besøgte vandreture og 
opstart på lokal Bridge). Vi har netop afholdt en fælles cykeltur ”Sommer Touren 2020”, der 
også  
i år blev krydret med lokale historier, forplejning og sommerjazz samt supplerende, et 
spændende besøg på glaspusteriet. Afdækning af videre muligheder pågår, bl.a. for 
beachvolley og kajakhotel. 

 

• Marketing og Kommunikation v/Ingvill Solbø Christiansen 
Mål for kommunikation er at sikre, tidssvarende og relevant kommunikation til medlemmer, 
tiltrække og fastholde medlemmer, samt at påvirke relevante beslutningstagere. 
Hjemmesiden er blevet udbygget og samler referater, info om interesseområder, links til 
samarbejdspartnere og nyt om aktiviteter. Nyhedsbrevet udsendes til de 130 medlemmer 
ca. 4-6 gange årlig. Facebook-siden, der orienterer om foreningens og dens aktiviteter blev 
etableret. Vi har nu ca. 250 følgere og en fin løbende tilgang. Informationsfolderen er 
opdateret og distribueret lidt bredere for hvervning af nye medlemmer, så vi fastholder 
slagkraft til at varetage områdets interesser i samspil med Gribskov Kommune, Visit 
Nordsjælland og andre eksterne interessenter. Vi søger ligeledes i medierne at sætte fokus 
på ting, der bør tages op. 
 

Bestyrelsens beretning blev vedtaget. 
 
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 
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Bestyrelsens forslag om uændret årskontingent på kr. 300, hvilket også indgår i budgettet, blev 
godkendt. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
To af bestyrelsens medlemmer var på valg og genopstillede. Disse blev genvalgt for en toårig 
periode: 

• Myanne Olesen  Sport og Fritid  

• Ingvill Solbø Christiansen Kommunikation 
 

Bestyrelsens øvrige medlemmer var ikke på valg:  

• Ann Seemann   Formand 

• Hans Emil Gjerding   Natur og Miljø 

• Jørgen Rud Rasmussen Medlemsadministration 
 
Følgende ekstra suppleant blev valgt: 

• Christian Thygesen   
 

Bestyrelsens øvrige suppleanter var ikke på valg: 

• Lotte Bjarlert  Kultur og Handel 

• Jens Friis Østergaard  Trafik og Færden 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Følgende blev genvalgt: 

• Katrine Johansen, Revisor 

• Frederik Solbø Christiansen, Revisorsuppleant 
 
 
8. Brainstorm 
Der blev gennemført en åben brainstorm for indsamling af ideer og ønsker til foreningens videre 
virke  
fra medlemmerne. I foreningen er der muligheder for ildsjæle til at igangsætte ting man brænder 
for. 
Input blev opsamlet til bestyrelsens videre analyse og mulige opfølgning: 

• Forskønnelse af Rågeleje: Ideer til ”Velkommen til Rågeleje stander” med eksempelvis et 
strandhus som byens vartegn, forskønnende blomsterkummer på promenaden og træer på 
parkeringsplads. 

• Torvepladser: Trækonstruktioner langs P-pladsen, måske malet stribede som strandhusene. 

• Amfiteater: Musik, teater, forfatteroplæsninger mv. på kommunens grund langs P-pladsen. 

• Legeplads: Natur Sport-/motions-/legeplads for unge og voksne på kommunens skovareal 
ved Stejlebakken. Der er allerede en fin legeplads på Campingpladsen for de små, som alle 
må benytte. 

• Minigolf: Måske mulighed for en bane på den fjerneste del af P-pladsen. 

• Beachvolleybane: Mulighed for at etablere på stranden eller andetsteds i samspil med 
kommunen. 

• Kajakhotel: Mulighed for at etablere opbevaringsplads af træ – f.eks. på pladsen langs 
Søstjernen. 
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• Tennisbane: Måske et nyt alternativ til den ældre klub, hvor medlemskab er dyrt og svært at 
opnå. 

 
9. Eventuelt  

• Det gode naboskab 
Der blev mindet om naboskabet og det at have det godt med hinanden. Vi bør værne om det  
at være sammen om noget fremfor at følge udviklingen mod ”mit, mig og mine” og ”jeg-vil-
have”, kulturen. Vi bør i det gode naboskabs ånd blot huske at tale sammen og med hinanden. 
Vis hensyn med hensyn til: 

o Lys: Orienteringslys med tænd/sluk hjælper fornuftigt til, at vi ikke falder og brækker 
benene,  
mens vi qua landligheden generelt bør undgå at etablere dekorationslys som et ”her 
bor jeg”. 

o Støj: Vi bør orientere naboer om ekstraaktivitet i området, eksempelvis 
byggeprojekter og fester. 

o Møj: Lad os igen tage hensyn til hinanden. Ved problemer med skrald i naturen kan 
man enten kontakte Udvikling By og Land i Gribskov Kommune eller benytte app’en 
Tip Kommunen.  
 

• Rekruttering af nye medlemmer 
Bestyrelsen opfordrede medlemmer til at støtte op om hvervning af nye medlemmer til 
foreningen, bl.a. således at samspil med kommunen får yderligere tyngde. Den ajourførte 
RUSG-brochure kan eksempelvis gives til naboer og bekendte. 

 

 

Herefter blev generalforsamlingen formelt afsluttet med dirigentens tak for god ro og orden. 

Bestyrelsen takkede dirigent og teknikken. Generalforsamlingen takkede for bestyrelsens indsats, og 

der blev givet en række positive tilsagn fra medlemmerne, der var glade for foreningens arbejde. 

  


