Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav
Referat af ordinær generalforsamling på Restaurant Søstjernen søndag den 7. august 2016
Før generalforsamlingen var Bo Juul Nielsen (BJN), formand for Teknisk Udvalg i Gribskov Kommune,
inviteret for at orientere om nyt fra kommunen med relevans for Lavets interesseområder. BJN orienterede
om følgende emner:














Trafiksituationen – Der blev orienteret om de 3 trafik-chikaner, der er blevet opsat på Strandvejen
og konstaterede, at de ikke i tilstrækkelig grad har dæmpet hastigheden. Der mangler flere bump,
chikaner og skilte. Bilerne kører stadigvæk alt for hurtigt igennem Rågeleje og ligeledes igennem
den nye byzone, der er indført fra Vejby til Gilleleje. BJ opfordrede beboerne til at ringe til politiet
for at få dem ud og gennemføre hastighedsmålinger de relevante steder. Kommunen blev bedt om
at melde de nye byskilte ind i GPS systemet, således at folk via deres GPS blev forberedt på, at de
kører i en byzone. Kommunen blev også bedt om at undersøge, hvad chikaner og bump koster.
Blå flag - der viser god vandkvalitet, som man roligt kan bade i. Flaget fjernes, når vandkvaliteten
ikke lever op til kravene for blåt flag. Det kan fx ske, når kraftige regnskyl vasker urenheder ud i
vandløbene, der løber ud i havet. Det koster kommunen ca. 50.000 kr. om året at have et blåt flag,
men vurderes som en god investering med henblik på at tiltrække turister.
Stiplan – Beboerne i kommunen har kunnet indsende ønsker til kommunen om nye stier (cykel- og
gangstier). Der er indkommet 10 forslag, som vil blive behandlet til efteråret, når en plan over nye
stiprojekter besluttes. Man kan stadigvæk melde sti-ønsker ind på Gribskov kommunens
hjemmeside.
Veje – Kommunen har prioriteret asfalt-arbejde højt. Kommunen henstiller til, at vi alle er
opmærksomme på, at vores private veje er i orden og ikke har for store huller, samt at hække og
skel er beskåret korrekt, så renovations-medarbejderne kan komme til at tømme vores affald, og
redningskøretøjer kan komme uhindret frem. Hvis dette ikke sker, vil kommunen foretage det
nødvendige vedligehold - og det vil alt andet lige blive betydeligt dyrere, end hvis vi selv gør det.
D. 18. august mødes beboerlavet med kommunens trafikafdeling om prioritering af næste fase af
trafiksikringsforanstaltninger. Ønsker og forslag herom kan indsendes på hjemmesiden.
Affald – i dag genbruger vi/kommunen 5-6 % af vores affald. Der er udarbejdet en ny ressourcestrategi for 2020, der forpligter kommunen til at genbruge 50 % af vores affald. Kommunen har
sammen med øvrige kommuner arbejdet med et projekt med stregkoder på affaldsposer, som vi
hver især skal sortere vores affald i. Det er så hensigten, at affaldet efterfølgende vil kunne sorteres
elektronisk. Dette projekt er desværre stoppet, da flere kommuner har meldt fra. Kommunen
efterlyser nye gode ideer til, hvordan de nye 2020-mål kan nås. Kommunen henstiller endvidere til,
at vi alle er opmærksomme på herreløst affald, og selv tager sådant affald med hjem. Denne
indsats har også betydning for at bibeholde det blå flag, da det er en forudsætning, at der ikke må
flyde affald på vores strande.
Kollektiv trafik – vores lokale busser har et kundeunderlag, der kun berettiger, at de holdes
kørende på hverdage og lørdag formiddag. Kommunen prioriterer inden for budgettet for den
offentlige transport de mest besøgte ruter. Således er der ikke ud fra dette kriterium penge til, at
der kan køre busser lørdag eftermiddag og søndag. Det koster ca. 1-2 mil. kr. årligt at have en
buslinie i drift. Borgere, der har behov for busafgange i weekenden, kan oprette sig som kunde i
kommunens flextur-ordning (https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flextur).
Kloakering – der er ikke umiddelbart planer om at gennemføre nye kloakeringsprojekter i det
kommende år.
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Kystbeskyttelse – 3 kommuner (Halsnæs, Helsingør og Gribskov), har indgået en samarbejdsaftale
om kystsikring i henhold til kystdirektoratets anvisninger med en kombination af sten og sand. Et
teknisk for-projekt er under udarbejdelse af Cowi og Niras. Kommunalbestyrelserne har
koncentrerer indsatsen omkring 2 hovedpunkter:
o Hvordan skal omkostningerne fordeles. Her arbejder man med, at 1. række og ca. 300 m
ind i landet skal bidrage økonomisk. Man er dog p.t. ikke enige kommunerne indbyrdes,
men en løsning skal gerne være ens for alle tre kommuner
o Få det juridiske fundament i projektet etableret korrekt

Det er håbet, at man kan komme i gang i 2018, hvorfor det er vigtigt på dette stade af projektet at få
afklaret alle klagepunkter for at undgå nye udskydelser.
Kommunen har lagt en del sand ud for at beskytte den nye strandpromenade, men desværre er det
meste forsvundet p.g.a. stormvejr.
Punktet vedr. kystsikring er yderligere beskrevet under formandens beretning.
Bestyrelsen takker BJN for god information.
Herefter overgår generalforsamlingen til den udsendte dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelses beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år
Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Godkendelse af budget
Forslag til nyt regnskabsår
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Jakob Wandall (JW) til at varetage dirigenthvervet, hvilket JW indvilgede i. JW
konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet efter reglerne og ridsede de formelle regler op.

Ad 2. Bestyrelses beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år
Formand Carl Nielsen forelagde beretningen, som er vedlagt dette referat.
Følgende kommentarer/spørgsmål fremkom under gennemgang af beretningen.




På baggrund af orienteringen om kystsikringen, blev der spurgt, om man havde dokumentation nok
på, at sandfodring reelt har den ønskede effekt. Der blev enstemmigt fra bestyrelsen svaret, at man
har arbejdet utroligt meget med dette punkt siden 2008, og har videnskabelig dokumentation af
sandfodringens effektivitet og virkning. Bl.a. er der på Jyllands Vestkyst og Nordfyn med succes
gennemført sandfodring igennem mange år. Erosionen på Vestkystens er ca. 50 gange større, end
den er på Nordkysten, så lignende løsninger bør være effektive også i vores region.
Man overvejer som et kompromis med kommunen at få opsat tidsbegrænsede bump, der kun er
opsat i sommerperioden, da de er billigere og ikke kræver anlæg af vej-lys.
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Man har som nævnt i beretningen støttet diverse projekter i det forgangne år. Bestyrelsen
modtager gerne forslag til nye projekter til glæde for beboerne i kommunen.
Hvis nogen har spørgsmål omkring lovgivningen vedr. vores veje, kan man kontakte bestyrelsen for
hjælp.
Kommunen har udarbejdet en plan for de stier, der er foreslået til kommunen af borgere via en
høring. Planen lægges på Lavets hjemmeside: http://raageleje-udsholt.dk/

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten fremhævede at dette skal fortolkes som en meget bred
opbakning til den linje som bestyrelsen lagt og som mandat til at fortsætte denne linje i regi af den nye
bestyrelse.

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
Kasserer Jørgen Rud Rasmussen (JRR) gennemgik regnskabet, der var udsendt inden mødet.
Der blev forespurgt, om man kan overføre overskud fra det ene år til det næste, således at man evt. kan
igangsætte større projekter som fx et kajak-hotel. Det kan man godt.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Kassereren efterlyser manglende e-mail adresser fra medlemmerne. Der mangler stadig 30 e-mail adresser
på vores medlemmer. Det gør det både dyrt og administrativt besværligt. De medlemmer, der mangler at
indrapportere deres e-mailadresser opfordres til at gøre dette snarest til JRR
(jorgen.rud.rasmussen@gmail.com)

Ad 4. Godkendelse af budget
Det blev præciseret, at det udsendte budget er udarbejdet ud fra Lavets nuværende vedtægter.
Hvis generalforsamlingen godkender forslaget om ændret regnskabsår, vil der blive udarbejdet et revideret
budget som vedtages på den ekstraordinære generalforsamling d. 21/8 2016.
Det nuværende budget blev godkendt.

Ad 5. Forslag til nyt regnskabsår
Se separat udsendt referat.

Ad 6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Som tidligere nævnt har Jørgen Brask beklageligvis trukket sig fra bestyrelsen. CN takkede Jørgen Brask for
en engageret og værdsat indsats i bestyrelsen. I den anledning skal et nyt bestyrelsesmedlem vælges.
Bestyrelsen har indstillet, at Ann Seemann indtræder i bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse og -suppleanter
genopstiller. Bestyrelsen blev herefter valgt enstemmigt.

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Da Ann Seemann ikke længere kan være revisorer, har bestyrelsen indstillet Katrine Schepelern Johansen
som ny revisor. Dette blev godkendt
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Ad 9. Eventuelt
Der blev spurgt om hvem, der administrer Jolle-lavet. Det gør Naturstyrelsen. Det koster ca. 500 kr. om
året, og så får man udleveret en nøgle til den kæde, der spærrer for indkørslen til området.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Referent: Ann Seemann

Godkendt af dirigent og bestyrelse d. 21 august 2016.

