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Dagsorden



2. Bestyrelsens beretning.

Jørgen Rud Rasmussen
Regnskab & trafik

Hans Emil Gerding
Natur & Strand

Myanne Olesen
Sport & Fritid

Ingvill Solbø Christiansen
Kommunikation & Marketing

Vi har fordelt ansvaret for bestyrelsens opgaver:



2.1 Bestyrelsens beretning

• Regnskab og Administrative forbedringer

• Kommunikationsstrategi
• Rågelejekort
• Hvervning af nye medlemmer – gerne hjælp

• Natur og Strand - Kystsikring

• Trafik og Færden – Vejforbedringer
• Påvirke kommunen, borgerforslag

• Måske fremme lokal handel?

• Sport og Fritidsliv 
• Klagesag

• Renoveret bænke



Nye og renoverede bænke



2.2 Kommunikations strategi
Sikre, tidssvarende og relevant 
kommunikation til nye og eksisterende 
medlemmer. 
• Evaluere og opdatere formål & strategi
• Gennemgang af eksisterende materialer
• Identificere interessenter
• Ny grafisk identitet

‘Foreningens formål ‘Foreningens formål er
at arbejde for at bevare områdets unikke
naturværdier, fremme trafiksikkerheden og
støtte aktiviteter, der skaber engagement i
lokalsamfundet.’ 



Opdateret
hjemmeside

• raageleje-udsholt.dk

• Ny grafisk linie

• Opdateret indhold



Nyhedsbrev & Facebook side
Raageleje & Udsholt Strand Grundejerlav



Markedsføring

• NYT Rågeleje kort: 
• Stier og attraktioner
• Handlende og aktive tilbud 
• Samarbejde med Visit NordSjælland
• NY Medlemsfolder



2.3 Natur og Miljø

Kystsikringen er en af vores højeste 
prioriteter, hvor vi følger op på 
møder og planer for hele Nordkysten.

Dette arbejde er nu forankret her:

• Kystsikring Projekt Nordkystens Fremtid

• RUSG søger at påvirke den politiske proces ved 
at deltage i kommunale informations og dialog 
møder

• Informere medlemmer



Vej- og trafiksikkerhed er et af vores
centrale indsatsområder, hvor vi søger
et aktivt samarbejde med kommunen.

RUSG arbejder for:

• Flere trafikchikaner og fodgængerovergange

• Øget fartregulering og fartkontrol

• Cykelstier

• Deltagelse i kommunale trafikudvalgsmøder

2.4 Trafik og Færden



Trafik Rågeleje Strandvej, Vejfase I

1-2 markering af vejbane



Nedklipning af Rosa Ragusa
ved sti og vejudgange til vejen



Trafik Rågeleje Strandvej, Vejfase II
• Etableret: 3 chikaner fra Hesselbjergvej til Parkeringspladsen

Plan: 4 chikaner fra parkerings-pladsen mod vest og i svinget opad bakken var 
planlagt, men desværre sat på pause af miljø og trafikudvalget efter kommunevalget i 
2018.

• Etableret: Græsarmeringssti i højre side fra lejet og ca. 500 meter er etableret. 
Plan: Hvid markeringsstreg mellem kørebanen og græsarmeringsstien, så den 
kørende trafik kan holde sig indenfor denne og de gående kan være i sikkerhed her.

• Plan: Ophøjet fodgængerfelt ved Søstjernen til Parkeringspladsen og fra 
Campingpladsen mod Strandbjerggård. Et ophøjet fodgænger felt vil være en 
væsentlig hjælp for trafiksikkerheden for de mange sommerhusgæster der passerer 
her. Vi vil foreslå trafikudvalget at gennemføre dette da det også vil kunne gavne de 2 
erhvervsvirksomheder samt den glaspuster som lige er flyttet ind på Stejlebakken.



3 chikaner fra Hesselbjergvej 
til Parkeringspladsen



Græsarmeringssti i højre side fra 
lejet og ca. 500 meter er 
etableret.



Ophøjet fodgængerfelt







RUSG støtter op om aktiviteter og initiativer, 
der skaber lokalt engagement, og hvor
mennesker i alle aldre kan mødes. 

Eksempelvis:
1. SportsLiv, for at understøtte Sport

- f.eks. basketkurv, cykelløb og surf.
2. NaturLiv, for at opholde os i Naturen

- f.eks. gåture ad historiske ruter.
3. BørneLiv, med initiativer for Børn

- f.eks. skattejagter og cirkusskole.
4. UngdomsLiv, med initiativer for Unge

- f.eks. at mødes og hænge ud.
5. VoksenLiv, med initiativer for Voksne

- f.eks. at mødes om fælles interesser som 
Bridge.

2.5 Sport og Fritidsliv



Aktiviteter og Nye initiativer

Vandreture

OPDAG NYE STEDER OG STIER – Rågegården 21/4
Kom og vær med i Rågeleje søndag den 21/4 kl 11-13, hvor vi med 
afgang fra Rågeleje Strandpark går ad Rågegårdens gamle stier, der 
stammer fra godsets højtid. Det er et kald til både natur og historie. 
Vel mødt 🤗🌿💫

OPDAG IGEN NYE STEDER OG STIER – Maglehøjene 26/5 
Kom og vær med til endnu en vandretur i Rågeleje, søndag den
26/5 kl. 12, hvor vi med afgang fra “Rågeleje Strandpark” P-plads
(nær Rågegården) vandrer 8 km med videre fokus på vort lokalmiljø 

og områdets store ikoniske kulturarv. Turen omfatter denne gang 
Maglehøjene og Svanesøen med det rige fugleliv, så det er igen et 
kald til både natur og historie. Turen forventes at tage 2-3 timer 
inkl. kaffepause (medbring selv kaffe/the og måske lidt godter). 
Dagens turguide og historiefortæller vil være Kurt Sørensen, der 
som lokalt aktiv ofte går, løber eller cykler sig igennem terrænet 
i og omkring Rågeleje. Vel mødt 🤗🌿💫



Aktiviteter og Nye initiativer

Vandreture – det gode samspil



Aktiviteter og Nye initiativer

Cykelture
Vi startede ud den 9/6 med cykeltur
- fra Rågeleje tur/retur Gilleleje

Kære alle, efter et par vellykkede vandreture i terrænet 
i og omkring Rågeleje inviteres nu til en fælles cykeltur $, 
hvor vi også støtter op om et bedre kendskab til 
cykelruter ud fra Rågeleje. Vi drager søndag den 9/6 
afsted kl. 11:00 fra Rågeleje Strandparks P-plads (nær 
Rågegården) og regner med at være tilbage lidt før kl. 
16:00. 

Helt konkret dækkede vi på denne udflugt to ruter til og 
fra Gilleleje, nemlig udtur ad den gamle rute 47 og 
hjemtur af den nuværende rute 47. Der er tale om ca. 11 
km. hver vej, som nok hver tager ca. en time, i et tempo 
hvor alle kan følge med. Der blev holdt en frokostpause 
(ca. 1,5 time) i Gilleleje, hvor vi fik lidt fish fastfood og 
drikke i Gilleleje Havn, som alternativ til egen madpakke.



Aktiviteter og Nye initiativer

Cykelture - billeder

Aktivitetsleder: Kurt Sørensen
(vandrer, løber og cykler)



Aktiviteter og Nye initiativer

Bridge i Rågeleje

Aktivitetsleder: 
Kirsten Jensen
(Bor i Rågeleje i 

sommer-halvåret, 
fra april til oktober)

Det skal være sjovt 
at spille bridge

og det skal være lokalt:

1. Rette frekvens
(uge/14.dage/mdl)

2. Pauser til en snak 
(over glas vin/øl/vand 
og lidt snacks)

3. Kursusmulighed
v/Jesper Juul Winkel

Supplerende: 
Helsinge Bridgeklub

Sommerbridge
(ons. kl. 19, uge 20 – uge 34,

tilmelding dagen før)

RUSG aktivitet
under opstart



Projektet grundidé går ud på at etablere faciliteter til surfere 
(wind+kite) og kajakroere, så der er mulighed for et lunt bad 
samt opbevaring af udstyr under sikre aflåste forhold.

LAG Halsnæs-Gribskov har bekræftet, at projektet vil kunne 
kvalificere til FLAG midler. De kender til Lynæs (surfcenteret) 
og er meget positivt stillet, dog med forbehold for flg.:
• Projektet anbefales varetaget af en organisation 

(ikke enkeltperson). RUSG støtter op som organisation.
• De nødvendige tilladelser skal være tilstede 

FØR ansøgning indsendes, herunder 
- brug af kommunalt areal, tilslutning til vand o.lign. 
- kystlinie beskyttelse etc., byggetilladelse

Aktiviteter og Nye initiativer

Projekt ”Rågeleje Stejleplads” - Surf og kajak

1. Kommunens accept
(brug af kommunalt areal mv.)

2. Projektansøgning om midler 
(FLAG-ansøgning 25. aug.)

3. Etablering af samarbejder
(surf og kanohotel)

RUSG aktivitet under planlægning

Aktivitetsleder: Marc Friis-Møller
(Aktiv surfer og kajakroer)



Aktiviteter og Nye initiativer

Rågelejeløbet – genoptagelse af vellidte cykelløb

Det kommer til at kræve 
en ekstra lokal indsats J

• SDCU samspil
• Deltagere (A-løb)
• Sikkerhed
• Sponsorship (præmier)

RUSG aktivitet 
under planlægning

Aktivitetsleder: Kay Frederiksen
(Overdommer af SDCU, tidl. 
selv deltager I Rågelejeløbet,

Medlem af Hillerød Cykelklub)



Det er aktive RUSG medlemmer,
der står bag vores aktiviteter 

Du kan vælge aktivt selv at træde ind i arbejdet, 
hvor du måtte have en speciel interesse. 
Vi har altid plads til flere ildsjæle i kampen for sand på vores 
strande og til at iværksætte aktiviteter til fælles bedste.

F.eks.
- Forældre med fokus på børneaktiviteter (orienteringsløb)
- Unge, med ønske om et fællesskab

2.5 Aktiviteter og Nye initiativer



3. Regnskab 

4. Budget 



Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent:

Medlemskab:
Kun 300 kr. for et år

Forny nemt:
Mobile Pay tlf. 40 44 86 73

5. Fastlæggelse af kontingent



Bestyrelsens medlemmer genopstiller

Ann Seemann Formand
Hans Emil Gjerding Natur og Miljø
Jørgen Rud Rasmussen Regnskab og Trafik
Myanne Olesen Aktiviteter og Nye Initiativer
Ingvill Solbø Christiansen Kommunikation

Suppleant
Suppleant: Hans Jørgen Bøgesø
Suppleant: ledig

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter



8.1  Bestyrelsens revisor genopstiller

Katrine  Johansen Revisor

8.2  Nyopstillet revisorsuppleant

Frederik Solbø Christiansen Revisorsuppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter



8. Ændring af vedtægter

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til 
Vedtægterne:

a) Formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 
revisor vælges for 2. år.

b) Foreningens geografiske primære område ændres til; 
Rågeleje og Udsholt Strand.

c) Regnskabsåret ændres til 1. januar – 31. december, 
kalenderåret.



9. Eventuelt



Vi glæder os til næste RUSG 
periode 2019/2020

Kontakt os endelig, hvis I selv ønsker at deltage
aktivt i arbejdet eller har ønsker til vores indsats.


