
Generalforsamling 2021



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 Christian på ct@ctu-aps.dk
eller
i kommentarfeltet på RUSG’s Facebook-side
(@RaagelejeUSG)

https://www.facebook.com/RaagelejeUSG/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/RaagelejeUSG/?modal=admin_todo_tour


Birgit Lund
Orientering om Kystsikring
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Ansvarsområder

Regnskab & medlemsadm.
Jørgen R. Rasmussen

Natur og Miljø
Hans Emil Gerding

Trafik og Færden
Hans Gerding/Jens F. Østergaard

Sport og Fritid 
Myanne Olesen

Kommunikation
Ingvill S. Christiansen

Kultur og Handel
Lotte Bjarlert, Christian Tygesen



2. Bestyrelsens beretning

Fra Brainstorming 2020:
ü Forskønnelse af Rågeleje

ü Musik og teater

ü Beachvolley

• Kajakhotel

• Minigolf

• Natur motions legeplads

Dagligdag:
• Trafiksikkerhed

• Trampesti på muren langs vandet

• Bro over åen

• Nyhedsbreve m.m.

• Medlemshvervning

• Medlemssupport

• Affaldsindsamling



80 års jubilæum
Udsmykning af Rågeleje og
Familie Sommerfest



Rågeleje’s Nye Vartegn





2.1 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.



Lokale
Sponsorer



Affaldsindsamling med 
Danmarks
Naturfredningsforening



2.2 Natur, Miljø & Kyst
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. 



Badehuse på Kysten



Trampestien



Trampesti



Lokalplan



2.3 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.



Trafikale 
Projekter

• 2i en vej - Strandvejen og efter svinget mod Vejby, samt afstribning 
ved skiltet mod Vejby og evt. den generelle 50 km skiltning

• Status opdatering af chikaner

• “Parkering” på stranden



Bro over åen

Brev til kommunen med opfølgning 
på trafik forslag samt bro over åen



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. Basket, beachvolley, løb, cykling 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 Fritidsliv 



Sport og Fritidsliv

Sammen i Rågeleje 
- til Sankt Hans 2021
Der er i Rågeleje til Sankt Hans både 
mulighed for at hygge sig i eget selskab og 
ofte omkring mindre bål på stranden eller 
at koble sig på et af de større fællesskaber.

I 2021 blev der igen lagt bål op på 
stranden nedenfor Restaurant Søstjernen, 
tæt på Heatherhill og tæt på 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 
– stadig i grupper med indbyrdes afstand.

2019

2020

2021



Sport og Fritidsliv

Beachvolley i Rågeleje
- UngdomsLiv

2020 Bestyrelsen i RUSG godkendte
sponsorering af udstyr til Beachvolley

2021 Beachvolleyudstyr indkøbt 
og spil opstartet på stranden

2022 Beachvolleyens dag (maj/juni)
søges initieret i samspil 
med Volleyball Danmark og DGI



Sport og Fritidsliv

RUSG Beachvolley – udstyr indkøbt
Pro Beach Set leveres med super-robuste aluminiumsstænger som er pulverlakeret gule. 
Net kan hurtigt justeres til tre højder ved hjælp af den justerbare fod. (2,43 m / 2,24 m / 2,35 m). 
Sættet er ideelt til strand tennis (netto højde: 1,70 m). 
Højden til strandtennis opnås let ved at fjerne den midterste aluminiumsstang. 

Til Pro Beach sættet medfølger stærke 
spændestropper som holder støtterne 
solidt fast under brug. 

Ligeledes er der mulighed for optimal 
opstramning af nettet både i top og bund, 
så bolden kan hoppe tilbage i spil efter 
at have ramt nettet. 

Stærke elastiske stropper med klemmer, 
pløkker og en stor bæretaske fuldender 
sættet. Sættet indeholder ingen linje.



Sport og Fritidsliv

Vandreture (genoptages 2. halvår 2021)



Sport og Fritidsliv

RUSG Kajak (analyse pågår)
1. Kort sigt (th)
(samarbejde 2022):

Kajakhotellet.dk
- holder allerede

kurser i Gilleleje
og Tisvilde

- ulempe, at vejret
er meget ustabilit
ved nordkysten, så
mange ændringer.

2. Lang sigt (tv)
(lokalt 2023):

Lokal bygning til
kajakhotel, hvor
evt. partner til 
drift afdækkes.



Det er aktive RUSG medlemmer,
der står bag vores aktiviteter 

Du kan vælge aktivt selv at træde ind i arbejdet
Vi har altid plads til flere ildsjæle 
til at iværksætte aktiviteter til fælles bedste.

F.eks. ildsjæle, der ønsker at støtte en konkret indsats:
- Voksne med en speciel interesse
- Forældre med fokus på børneaktiviteter
- Unge, med ønske om et fællesskab

Aktiviteter og Nye initiativer



2.5 Kommunikation
• Sikre, tidssvarende og relevant kommunikation
medlemmer. 
• Tiltrække nye og fastholde eksisterende
medlemmer.
• Påvirke relevante beslutningstagere.  

• Ny grafisk linie – Vartegn stregtegning
• Nyhedsbrev
• Sociale Medier
• Hjemmeside
• Informations Go card
• Rågeleje kort, Samarbejde Visit NordSjælland
• Skabe opmærksomhed i lokale medier



Markedsføring

50 nye medlemmer

• Go-Card
• T-shirts
• Strandstol
• Beach flags



Medie omtale



Nyhedsbrev
Til alle medlemmer – 9 nyhedsbreve aug. 2020-21 – fra 150 til 240 respondenter



Facebook @RaagelejeUSG
Informere om RUSG aktiviteter og støtte op om lokale initiativer. 



Hjemmeside

http://raageleje-udsholt.dk
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3. Regnskab
& 

4. Budget 
Godkendelse

         Regnskab for Raageleje & Udsholt Strand Grundejerlav
                      Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020

            Budget for perioden 1.januar 2021 til 31. december 2021

Realiseret Budget Budget
INDTÆGTER 2020 2020 2021
Medlemskontingenter 37200,00 35000,00 35000,00
Forudbetalinger 300,00

INDTÆGTER I ALT 37500,00 35000,00 35000,00

UDGIFTER
Generalforsamlinger på Søstjernen 5500,00 5000,00 5000,00
Grundejerforbundet, medlemskab 1 år 1310,00 1300,00 1300,00
Samvirket, Kystbeskyttelse Gribskov, 1 år 300,00 300,00 300,00
Klipning Vejfase 1 3750,00 3750,00 0,00
Reastaurering Basketstander 2841,14
Ann + Ingvill folder 1967,00 2500,00
Ingvill annocer Facebook 299,80 400,00
Fortæring bestyrelsesmøder 949,55 1000,00
Fra Administration til nye aktiviteter 15000,00 10000,00
Honorar Frederik Solbo (generalforsamling) 500,00
Elektronik t. Facebook generalforsamling 2316,10
Foredragsholdere + dirigent, mm. 1887,00 400,00 1200,00
Hjemmeside (Berit Aagesen) 1250,00 1500,00 1500,00
Hjemmeside: Domæneudgifter 386,74 500,00 500,00
Porto 174,00 250,00 250,00
Bankgebyr 300,00 400,00 400,00
Driftsudgifter ialt 23731,33 28400,00 24350,00
Årets resultat 13768,67 6600,00 10650,00

Balance pr. 31.12.2020

AKTIVER

Aktiver i alt 156086,87

PASSIVER
Egenkapital primo 142318,20
Årets resultat 13768,67
Egenkapital ialt 156086,87

GÆLD
Egenkapital 155786,00
Forudbetalinger 300,00

156086,00

Formand: Ann Seemann

Kritisk revisor: Katrine Schepelern Johansen



Regnskabsoversigt i forbindelse med festen 24/7
alm. Udgifter Ny investering underholdning merchendise div. Udgifter Køb af 20 bøg. M.H. kontingenter salg mechendise salg biletter Sponsorater

Bankbeholdning 1. ste januar 2021 156086,87
Berit Aagesen 1000,00
Gribskov landligger 1450,00
Samvirket 300,00
Bankgebyrer 150,00
Badehus inc. Vin til P.K. 44046,25
Musikere til festen 35000,00
Scenen til festen 8125,00
Bconzept: liggestole, trøjer,hatte, flag 18450,00
og gocards 4118,75
Stenmalekit 500,00
Beachvolley sæt 8118,75
Facebookannoncer 280,00
tryk af plakat, gule armbind, vand, øl 2407,75
Bestyrelse og event-møder 516,00
Køb af 20 bøger Mads Haugsted 3980,00
159 kontingenter 47400,00 47400,00
8 kontingenter kontant 2400,00 2400,00
Salg af liggestole + tshirts 2600,00 49800,00 2600,00
Salg af biletter til koncert 4168,00 4168,00
Salg af 1 liggestol 450,00 450,00
Salg af biletter til koncert (kontant) 1450,00 3050,00 1450,00
Sponsorat 1 10000,00 5618,00 10000,00
Sponsorat 2 10000,00 10000,00
Sponsorat 3 2500,00 2500,00
Bankbeholdning + indtægter i alt 237054,87 22500,00
alm. Udgifter 2900,00 2900,00
ny investering 52165,00 52165,00
Underholdning 43625,00 43625,00
Køb af merchendise 22568,75 22568,75
Div. Udgifter 3203,75 3203,75
køb af bøger 3980,00 3980,00
Samtlige udgifter indtil9.8.2021 128442,50
Bankkonto 9.8.2021 108612,37

Manglende kontingenter 2021
21 x 300,- kr. 6300,00



3.1 Medlems Status 2021

Grundejerlavet har p.t. 180 
medlemmer, incl. 50 nye 
medlemmer

Årskon=ngentet er 300,- kr. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter

På valg Zl bestyrelsen
• Jørgen Rud Rasmussen – ønsker at udtræde
• Ann Seemann – ønsker at udtræde
• Hans Emil Gerding – villig Zl genvalg

Nye Zl bestyrelsen:
• Lobe Bjarlet – Zdligere suppleant i 2 år
• Jens F. Østergaard – Zdligere suppleant & bestyrelsesmedlem

Nye som suppleanter:
• Peter Krarup
• Ann Seemann



7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Katrine Schepelern, revisor
• Frederik Solbø, revisor suppleant

– begge villige Fl genvalg
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8. Brainstorming
Skiltning – App: Tip Gribskov
Lokalplan – input fra borgere
Information om RUSG – opslagstavle planlagt
Nordic park - minigolf
Vinterbadning – badebro
Samarbejde foreningen Rågeleje Strand
Kunstrunde –
Bridge –
Petanque
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