
Generalforsamling
2020

Velkommen til 



SE MED ONLINE

Generalforsamlingen vil blive sendt live 
på RUSG’s Facebook-side, ligesom det vil
være muligt også at se den der og på
hjemmesiden efterfølgende.

SPØRGSMÅL
Dersom man ikke deltager i
generalforsamlingen på Søstjernen, kan
man stille spørgsmål

pr. mail til ingvill@insch.co
eller
i kommentarfeltet på
RUSG’s Facebook-side (@RaagelejeUSG)

https://www.facebook.com/RaagelejeUSG/?modal=admin_todo_tour
mailto:ingvill@insch.co
https://www.facebook.com/RaagelejeUSG/?modal=admin_todo_tour


Birgit Lund
Orientering om KystsikringOrientering om Kystsikring

Nordkystens Fremtid
http://nordkystensfremtid.dk



Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.

4. Godkendelse af budget og 
kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Ingvill Solbø Christiansen og Myanne Olesen er 
på valg og begge er villige til genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. Brainstorming omkring RUSG's fremtidige 
prioriteter

9. Eventuelt
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Regnskab & medlemsadm.
Jørgen Rud Rasmussen

Natur og Miljø
Hans Emil Gerding

Trafik og Færden
Hans Emil Gerding og Jens Østergaard

Kultur og Handel
Lotte Bjarlert

Sport og Fritid 
Myanne Olesen

Kommunikation
Ingvill Solbø Christiansen

Regnskab og revision
Ændrede vedtægter

Kystsikring
Møder

Vejforbedringer

Fremme lokal 
handel

Sociale medier
Nyhedsbrev
Læserbrev 

Aktiviteter  
Nye Initiativ

2. Bestyrelsens beretning



2.1 Natur & Miljø

Vi arbejder for at bevare og beskytte alle områdets
naturværdier i form af hav, kyst, strand, klit, skov, 
eng, mark, vandløb, flora og fauna og for pleje af
områdets offentlige arealer til gavn for alle.

Vores mål for natur og miljø er bl.a. at:
1. Medvirke til at relevante naturområder fredes og
plejes

2. Udvikle godt naboskab, hvor hensyn vises til
hinanden og respekt vises for naturværdierne
3. Understøtte en åben og konstruktiv tværgående
dialog mellem områdets interessenter

4. Fremme vedligeholdelsen af de offentlige
arealer, mm. 



Kystsikring Øst



Kystsikring Vest



2.2 Trafik & 
Færden

Vi arbejder for at få et lokalsamfund, hvor alle trygt
kan færdes, og søger at samarbejde med 
myndighederne om vejforhold, parkering, skiltning
og bådoplægning.

Vores mål for trafik er bl. at:
1. Skabe tryghed og sikkerhed i Rågeleje og Udsholt
for cyklister og fodgængere.
2. Medvirke til, at der etableres cykelstier, 
overgange og gangfaciliteter.
3. Fremme den trafikale udsigt, f.eks. via 
nedklipning af bevoksning kritiske steder.



2-1 Vej



2.3 Kultur & 
Handel 

Vi støtter et mangfoldigt kulturliv og initiativer til 
kulturelle aktiviteter, der kan udfoldes på de egnede 
offentligt ejede arealer – i det omfang det er 
bæredygtigt og sker i samarbejde med lokale 
handlende, leverandører og deres lokale produkter.

Vores mål for Kultur og Handel er bl.a. at:
1. Kortlægge muligheder og synliggøre lokale 
handlende og spisesteder i nærmiljøet.
2. Vedligeholde et kort over Rågeleje, som giver en 
oversigt over aktiviteter, stier og handlende, der findes 
lokalt.
3. Støtte initiativer der kan skabe grobund for flere 
kulturaktiviteter i lokalområdet.



Rågeleje Glaspusteri

Stejlebakken 4, Rågeleje

Åbent tirsdag-søndag

Kongelig hofleverandør og besøg af Prinsesse Benedikte 2020



Happy Fries Food 
Truck

Parkeringspladsen, Rågeleje
Strandvej

Åbent kl. 8-10 morgenbrød
og 12-18 is, kaffe, pomfritter



El Meson Canario 
Tapasbar - kaffe - is

• Rågeleje Strandvej 93

• Åbent alle dage kl. 10-22



Cafe Havestuen

Bakkebjergvej 30, Rågeleje

Åbent torsdag-søndag hele året



Pop-up Galleri Kalhøj

Højvangen 30, Rågeleje

Åbent juli

Kunstneren Billy Ward og
søskendeparret Dorthe og Martin 
Kalhøj, som til daglig har galleri i St. 

Kongensgade i København.



Rågeleje
sommertorv

Parkeringspladsen ved
stranden

Åbent hver lørdag i juli fra

kl. 10-13



Meyers open-air-spisning 
“Verdens bedste skovtur” 

• A.P.Møller grunden, Udsholdt 
Strandvej/Fyrrestien 1A

• Åbent 22/6-1/8



Prebsi Vin

Kolsbæk-Byvej 2 (udkanten
af Rågeleje i retning
Helsinge)

Åbent Fredag kl. 14-18
lørdag kl. 11-14



Affaldsindsamling
Dato: 19. september

Mødested: Parkeringspladsen, Rågeleje
Strandvej 54, overfor Restaurant 
Søstjernen

Tidspunkt: Kl. 10-13



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.

Generelt annonceres vores initiativer på Facebook
”Raageleje & Udsholt Strand Grundejerlav”

2.4 Sport og Fritid 



Sport og Fritid

Basket i Rågeleje
BASKET SEASON OPENING!

Vi er glade for at meddele at basket standen nu har 
fået ny kurv, ophæng og atter igen kan benyttes.

Som tidligere opfordrer vi alle brugere til at tage
hensyn til naboer og kun spille mellem 10-18.
Venligst også hjælp os med at passe på kurven så vi 
kan have glæde af den længe. Vi beholder den 
nuværende højde, for at undgå at nogen hænger i
kurven.

Aktivitetsledere: 
Ingvill & Frederik Solbø Christiansen



Sport og Fritid

Cykelture

Familie cykeltur 26. juli 2020

Der er senest blevet gennemført 
en hyggelig familiecykeltur i 
lokalområdet. 

Turen dækkede en guidet cykling 
gennem lokalområdet, forbi 
blandt andet Maglehøje 
gravhøje, Udsholdt by og 
Rågegården, krydret med ophold 
med jazz i Havestuen og møde 
med Rågeleje Glaspusteri. 

Aktivitetsledere: 
Hans Gjerding

Kurt Sørensen



Aktiviteter og Nye initiativer

2021: Vandreture (genoptages)

Aktivitetsleder: Myanne Olesen



Aktiviteter og Nye initiativer

2021: Bridge i Rågeleje (udsat)

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, 
tilmelding dagen før, 

frem til 26. august



Sport og Fritid

2021: Beachvolley i Rågeleje (udsat)

Beachvolley opstartes på stranden 
i Rågeleje (nedenfor Søstjernen,
i samspil med Gribskov Kommune)

Sæsonstart:
Beachvolleyens Dag, primo juni 2021
(tilbagevendende begivenhed 
i samarbejde med Volleyball 
Danmark og DGI, startede 2019)

Aktivitetsleder: Myanne Olesen



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.

- Ildsjæle, der ønsker at støtte en konkret indsats

- Forældre med fokus på børneaktiviteter

- Unge, med ønske om et fællesskab

Aktiviteter og Nye initiativer



Sport og Fritidsliv

At samles i Rågeleje, oftest i det fri – Sankt Hans

I 2020 blev der lagt bål op på stranden 
nedenfor Restaurant Søstjernen, tæt på 
Heatherhill og nedenfor Slotstrappen.

Der var ved bålene mulighed for at hygge 
sig tæt med familie og venner såvel som 
at knytte bånd på tværs af fællesskabet 
– hvor vi var mange, der hyggede med 

lidt vin og snak før musik og fællessang 
– i tilpas mindre grupper, med rette 

indbyrdes afstand.

Stor tak til de familier, der aktivt 
stod for de flot anlagte bål langs kysten.

2019

2020



2.5 Kommunikation

Sikre, tidssvarende og relevant 
kommunikation medlemmer. 

Tiltrække nye og fastholde eksisterende
medlemmer.

Påvirke relevante beslutningstagere.  

• Hjemmeside

• Nyhedsbrev

• Sociale Medier

• Informations folder

• Rågeleje kort, Samarbejde Visit NordSjælland

• Læserindlæg lokale medier



Hjemmeside

http://raageleje-udsholt.dk



Nyhedsbrev
Til alle medlemmer ca. 4-6 gange årligt



Facebook side

+135 følgere

+128 kan lide siden

Informere om RUSG aktiviteter og støtte op 
om lokale initiativer. 54 posts: aug 19-aug 20.



Markedsføring

• Opdateret informations folder

• 2020 Rågeleje kort: 

• Stier og attraktioner

• Handlende og aktive tilbud

• Samarbejde med Visit 
NordSjælland



Læserindlæg
Vi har udarbejdet flere forslag til trafikforbedringer i
samarbejde med Grundejerforeningen Gl. Strandbjergaard. 
Resulteret i artikel i Ugeposten og SjællandskeNyheder.dk. 
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3. Regnskab
& 

4. Budget 
Godkendelse



Hovedtal i 
regnskabet 
for 2019

• Indtægter for 38.325,- kr. 

• heraf 1.500,- kr i forudbetalinger

• Driftsudgifter for 21.507,- kr.

• Årets resultat 16.518,- kr.

• Egenkapital 142.318,20 kr.

Budget for 2021

• Indtægter 35.000,- kr.

• Driftsudgifter 28.400,- kr.

• Årets resultat 6.600,- kr.



Medlems Status 2020

o P.t. 135 medlemmer

o Årskontingentet er 300,- kr. 

o Mobile pay betaling
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8. Brainstorming

Rågeleje Logo

Velkommen 
til Rågeleje



Brainstorming
 Medlemsmøde

 Udsmykning af strandpromenaden og/eller foran 
parkeringspladsen

 Palmer på stranden?

 Velkommen til Rågeleje - logo & vartegn – med fx 
et badehus – der kunne stå på trekanten på 
parkeringspladsen

 Kajakhotel

 Sport/legeplads for unge og voksne – evt. oppe 
bag ved glaspusteriet

 Genoplive det gamle Rågeleje cykelløb

 Klipning af hække og træer på Strandvejen, så 
fodgængere kan gå der, og trafikken have et 
ordentligt udsyn

 ?



Brainstorming 

• Standpladser, P pladsen

• Minigolf

• Beachvolley, strand eller P plads

• Vartegn for byen, strandhus P plads

• Musik, spil i byen, aftenkoncerter

• Badehuse, facilitere samspil

• Bornholmsrøn dansk på P plads vs palmer

• Promenadesti på stranden

• Amfiteater, til musik, teater, oplæsning

• Kajakhotel vs surf support

• Tennisbane
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