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Introduktion 
Carl Nielsen (CN) bød velkommen til medlemmerne og den inviterede Repræsen-
tant fra Gribskov Kommune, formand for teknisk udvalg Brian Lyck som indledte 
udenfor dagsordenen med en orientering om nyt fra kommunen med relevans for 
foreningens område, herunder situationen for kysten og fremtidens Rågeleje, samt 
trafikforhold i Rågeleje. 
 
CN takkede Brian Lyck Jørgensen for samarbejdet med RUSG og interessen for 
Rågeleje og Udsholt området og inviterede ham til at blive under generalforsam-
lingen og svare på evt. opstående spørgsmål og deltage i debatten. 
 

Ordinær generalforsamling  
 
Dagsordenen udsendt med indkaldelse af 2. juli 2017: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab. 
4. Godkendelse af budgettet. 
5. Fra administration til Aktivitet. Aktivitetskatalog. 
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 varslet og dermed beslutningsdygtig. Derefter blev ordet givet til CN. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
CN fremlagde bestyrelsens beretning.Hovedpunkterne var beretning om arbejdet 
med: 

• Kysten (se også http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-
fredning-og-natur/nordkystens-fremtid/ og afgørelserne vedr. Kystbeskyttel-
se på http://mfknafgoerelser.dk/soeg?sort=score&categories=8. Her kan 
man bladre igennem de mange afgørelser) 

• Trafik 

• Fra Administration til Aktivitet 

• Generelt om forholdet til Kommunen 

• Arbejdet i den kommende periode 
 

http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/nordkystens-fremtid/
http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/kyst-fredning-og-natur/nordkystens-fremtid/
http://mfknafgoerelser.dk/soeg?sort=score&categories=8
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Indholdet af beretningen – mere detaljeret - fremgår af de vedlagte slides fra gene-
ralforsamlingen. 
 
Beretningen blev - efter besvarelse af afklarende spørgsmål og god debat - god-
kendt af generalforsamlingen, som gav anerkendelse og opbakning til bestyrel-
sens arbejde og den udstukne kurs.  
 
3. og 4. Regnskab og budget 
Jørgen Rud Rasmussen forelagde årets regnskab og budget for næste år (ud-
sendt med indkaldelsen til generalforsamlingen). Både regnskab og budget udvi-
ser et pænt overskud. Regnskab og budget blev godkendt.  
 
5. Fra administration til Aktivitet. Aktivitetskatalog. 
Ann Seemanns redegjorde for årets aktiviter (jf oversigten i de vedlagte slides) og 
der var en del spørgsmål og kommentarer fra salen:  
 

Med afsæt i fokus på: Sport og Friluftsliv havde bestyrelsen udarbejdet et idekatalog, som blev 
lagt frem til åben debat, og med forslag om at man kunne arbejde videre hermed (evt. i mindre 
arbejds grupper) :  
Ide katalog: 

1. Volley Ball -  på stranden – når vi får nogle gode sandfyldte strande, nok vente lidt på 

2. Fodbold – hvis vi nogen steder kan få lov til at låne en flad græsplæne og sætte et par mål 

op. Måske bag ved søstjerne eller foran Camping. En anden mulighed, hvis der er stor in-

teresse for det er også at vi har fået lov til at låne fodboldbanen på Camping pladsen. 

3. Petanquebane, synes jeg selv kunne være sjov at kunne spille. Måske på parkeringsplad-

sen. Det blev nævnt at der allerede findes en sådan bag ved Søstjernen og den ejes af 

Bølgebryderlauget. 

4. Udendørs motionsakt er blevet meget populær. Noget man kan skrue op el ned for af-

hængig af hvor stor interesse. Noget med armgang, stepbomme, balancebom, 3 stangs 

armøvelse og 2-tovs bro. 

5. Bænk plus bord på parkeringspladsen. Når man er nede sammen med børnebørnene, så 

de kan lege. Der ville det være dejligt, hvis man kunne sidde og se på dem. 

6. Hænge-ud-sted for unge, måske prøve at se lidt frem for at prøve at tilgodese en ny gene-

ration med nogle andre/nye behov end dem vi umiddelbart kender – sjov udfordring 

7. Kajak hotel – har været fremført tidligere. Nede ved ’Tvillingerne’ ligger nogle Kajakker, 

det bør måske være der? 

8. Løbe-/motionsrute – sandsynligvis billigt afhængig af hvor og hvordan 

9. Arrangere orienteringsløb rundt i Rågeleje – kræver nogle dedikerede beboer, der kender 

området godt og som har lyst til arrangere det. 

10. Arrangere turneringer på basketkurv 

11. Minigolf – nok noget, der pt er rimelig urealistisk – måske, men kunne jo være sjov hvis 

dem, der køber ’Ved stranden’, synes at det kunne være en god ide at etablere en sådan i 

forbindelse med deres restaurant. Så kunne vi måske støtte projektet 

12. Legeplads for små og lidt større børn er der faktisk nogle rimelig gode nede på camping 

pladsen og vi må meget gerne benytte dem, hvis vi går ind i deres kiosk og spørge om lov. 

Vi har prøvet det og jeg var der nede i denne uge og fik det endnu engang konfirmeret 

med ejeren. 
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Der viste sig et behov for, at få kortlagt og synliggjort nogle af de allerede eksisterende mulighe-
der, som fx legepladserne på Campingpladsen. Flere udviste interesse for emnerne og for at indgå 
i nogle arbejdsgrupper om: 

1. Kortlægge stisystem: Der var flere der kunne være interesserede i at gå ind i arbejdet. Øv-

rige kommentarer til dette punkt: 

a. Kontakt Geologisk institut (GIS kort), netgis.dk 

b. Vedligeholdelse af stier? man kan sende en mail til Brian (fra Kommunen) Teknisk 

udvalg og få noget om rekreative stier fra kommuneplanen 

c. Lotte Bjarlert efterlyste initiativ mhp retablering af strandpromenade 

2. Følgende meldte sig til at være behjælpelig med andre ting, det kunne fx være at få kort-

lagt hvad vi allerede har af spændende ting 

a. Ingvill Christiansen, Katrine Johansen og Ann Seemann 

 
6. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Bestyrelsen blev genvalgt 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Genvalg uden suppleant 
 
9. Eventuelt.  
Spørgsmål om strandpromenade blev taget op igen efter at det har været skrinlagt 
i en periode. Etablering af en forsøgsstrækning blev drøftet. 
 
Generalforsamlingen blev hævet. 
 
 
 
Referent: Jakob Wandall / 29-aug-2017 
 


