Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav
Referat fra ordinær generalforsamling
søndag den 10. august 2014
på Restaurant Søstjernen

Velkomst
Forinden generalforsamlingen havde bestyrelsen konstitueret sig med Carl Nielsen (CN) som formand.
CN bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer og specielt de ny medlemmer samt til formanden for Plan og Miljøudvalget i Gribskov Kommune, Morten
Jørgensen (MJ)

Morten Jørgensen, Gribskov Kommune
Derefter fik MJ ordet:
MJ takkede for invitationen og nævnte at han var glad for at kunne møde borgerne
og diskutere kystsikringsforholdene i kommunen.
Som bekendt satte stormen Bodil i december 2013 sine tydelige spor på hele
kommunens kyststrækning. Rågeleje blev særligt hårdt udsat ved promenaden for
enden af Hesselbjergvej og ved Heatherhill.
MJ omtalte Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlavs (RUSG) indsats igennem
de seneste år at have sat kystsikring og sandfodring på dagsordenen og fået politikernes opmærksomhed.

Skaderne fra Bodil stormen er af et sådant omfang at der kræves tværkommunalt
samarbejde med staten for at finde holdbare langsigtede løsninger.
De tre kommuner Helsingør, Gribskov og Halsnæs er gået sammen og har indkaldt til et stormøde 30. september 2014. Kommunerne er enige om, at opgaven
både er kommunal og statslig. Se følgende link:
http://gribskov.dk/gribskov/Serviceydelser.nsf/0/4882b2d737c56b81c1257d640048d49a/$
FILE/20140930_skitseprojekt_Nordkystens_fremtid_WEBred.pdf

Et uløst problem er dog stadig finansieringen.
Den bredere tilgang til den fælles problemstilling har nu åbnet en forpligtende diskussion om kystbeskyttelse og kystbenyttelse.

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav
Drøftelserne gennemføres ud fra mantraet ”Gribskov set fra havet”.
Denne tilgang til problemet åbner far mange muligheder når der tillige tænkes i
kystbeskyttelse og kystbenyttelse.
MJ listede en række ideer op om kystbenyttelse, der kunne være til gavn for de
fastboende, sommerhusejerne og turisterne hele året.
F.eks. lystfiskeri, turbåde langs kysten der lægger til i Hundested, Gilleleje, Hornbæk og Helsingør. Jollehavn i Rågeleje, naturcamping og andre aktiviteter, der
tiltrækker turisterne.
Spørgsmålene til MJ koncentrerede sig om de aktuelle forhold som trafiksikkerhed, kystsikring og sandfodring, samt positiv tilslutning til ideerne dog med henvisning til grundejerlavets interesse i at bevare og udvikle rågelejeområdet som et
rekreativt område.
CN takkede for MJ’s deltagelse, hvorefter gennemførelsen af generalforsamlingen
fulgte.

Generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Bent Kierkegaard, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
Der henvises til bestyrelsens præsentation, som findes på hjemmesiden
I form af en PDF fil RUSG GF 2014.
Herunder følger uddrag fra præsentationen og kommentarerne:
Kysten
RUSG var med til at starte foreningen Kystbeskyttelse Gribskov (KG) og CN varetager formandsposten. KG’s formål lyder:
”Foreningen har til formål at fremme alle former for bæredygtig og hensyntagende
kystbeskyttelse samt bidrage ved rekreativ, miljømæssig og naturmæssig bevarelse og udvikling af strande, kyster og kystnært opland samt adgangsforhold til
strandene i kommunen”
Spørgelysten var stor og meningerne var delte om end de fleste støttede de planer
KG støtter på baggrund af eksperternes anbefalinger. Skeptikerne til sandfodring
henviser til egne erfaringer med den hårde kystsikring, som man har oplevet give
gode resultater og var tvivlende over for sandfodringens effekt.
KG satser på løsninger, der indebærer både hård kystsikring og sandfodring, idet
begge dele netop anbefales af eksperter med både dokumenteret videnskabelig
viden og praktiske erfaringer fra ind- og udland.
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Et første, overskueligt skridt kan være et såkaldt pilotprojekt i samarbejde med
Grundejerforeningen Klitgaarden.

Trafik
Fase 1, der omfatter strækningen fra Trillingerne på Rågeleje Strandvej til Hesselbjergvevej mod øst er afsluttet. Dog mangler grovnedklipningen ved nedgangene
fra vej og stier, der munder ud i Rågeleje Strandvej.
Ifølge de seneste oplysninger pr. 10. september gennemfører GK nedklipningen
inden næste løvspring, dog undtaget den østlige side af Lille Orebjergvejs udmunding i Rågeleje Strandvej, hvor en aftale med lodsejeren mangler.
Fase 2, der omfatter strækningen fra Søstjernen til Klitgaarden mod vest er fra
RUSG’s side opmålt og fotodokumenteret, herunder er der afholdt møder med GK
uden der dog er fastlagt en egentlig plan. GK er fuldt orienteret om forholdene og
bekendt med vores utålmodighed og ønske om at få besluttet en bindende plan..
Hvervekampagne
I sommeren har der været gennemført en hvervekampagne, hvor medlem af
RUSG Grethe Christiansen (GC) i samarbejde med bestyrelsen har stået for udarbejdelse af en ny folder og det praktiske arbejde med distribution og øvrige PR
aktiviteter. Ud over formålet med at få flere medlemmer, var det også formålet at
orientere om RUSG’s værdier, formål og konkrete aktiviteter.
I forbindelse med Hvervekampagnen er vores hjemmeside www.raagelejeudsholt.dk blevet fornyet, så den matcher med folderen. Her har vi haft konsulenthjælp fra vores webmaster Berit Aagesen.
Kampagnen resulterede i 20 nye medlemmer
Bestyrelsen takkede GC for hendes store indsats og GC kvitterede med at minde
os om at vi alle har et medansvar for at skaffe nye medlemmer ved at fortælle om
grundejerlavet, hvor det er muligt.
Almen information
CN oplyste, at RUSG er blevet medlem af Grundejerforbundet, som samler en
lang række af de kystnære grundejerforeninger og dermed udgør en tydeligere
stemme i det politiske og andre miljøer.
Hans Gjerding (HG) orienterede om Sletten og Naturstyrelsen arbejde. Broen over
Orebjerg Rende er i en forringet stand men stadig farbar for almindelige personbiler meddeler Naturstyrelsen.
Under punktet Almen information var der tillige en fortsat livlig debat for og imod
sandfodring og betydningen af den hårde kystsikring samt en række andre relevante nære forhold og orientering om f.eks. de såkaldt Spiseaftner på Restaurant
Ved Stranden, hvor medlemmer i et pænt tal har deltaget og haft glæde af gode
indlæg og hyggeligt samvær.
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Overvejelser om fremtiden
CN orienterede om bestyrelsens overvejelser om den fremtidige administration af
RUSG. Vi betaler en uforholdsmæssig høj andel af kontingentindtægterne til administration, der dermed svækker vores muligheder for at støtte gode aktiviteter.
Konklusionen er, som CN udtrykte det: ”Midlerne skal flyttes fra administration til
aktiviteter”.
CN tilbød, at han gerne overtog administrationen til et symbolsk beløb, så vi kunne
få frigjort midlerne til glæde for medlemmerne.
Dette ville så også indebære, at al kommunikation fremover ville blive online via
vores nye hjemmeside eller ved at kontakte de relevante bestyrelsesmedlemmer
telefonisk.
Inspireret af sommerens succes med cirkus for børn, som flere medlemmer udtalte
sig positivt om, er det tanken allerede til sæson 2015 at gentage arrangementet og
gennemføre supplerende aktiviteter.

3. og 4. Regnskab og budget
Regnskab og budget havde været udsendt på forhånd og dirigenten foreslog, at
begge dele blev godkendt, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

5. Indkommende forslag
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Alle indvilligede i genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Begge indvilligede i genvalg

8. Eventuelt
Igen var der en livlig debat om f.eks. aktivering af den etablerede forening med det
lovende navn ”Liv i Rågeleje” og kommentarer til og anerkendelse af bestyrelsens
arbejde i perioden.
Dirigenten sluttede en vellykket Generalforsamlingen og takkede alle for fremmødet.

4

