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Raageleje & Udsholt Strand Grundejerlav (RUSG) 
 

Referat fra ordinær generalforsamling  
søndag den 15. august 2021 

på Restaurant Søstjernen 

 
Velkomst og introduktion  
Formand Ann Seemann (AS) bød medlemmerne velkommen til årets RUSG-generalforsamling og gav ordet 
til Birgit Lund, formand for ”De Samvirkende Kyst og Digelag i Nordsjælland”, der udenfor dagsordenen 
orienterede om Kystsikringsprojektet (Se ”2021 RUSG, Kystsikring - opsummeret projektforløb og status”), 
som bl.a. var relateret til punktet ”Natur og Miljø”, under bestyrelsens beretning. 
 
Ordinær generalforsamling 
Dagsorden blev udsendt med indkaldelsen: 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab (2020)  
4. Godkendelse af budget og kontingentfastsættelse (2021) 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
8. Brainstorming omkring RUSG´s fremtidige prioriteter 
9. Eventuelt  

 
Generalforsamlingen blev sendt live på RUSG’s Facebook-side, hvor man også efterfølgende kan gense 
generalforsamlingen via link her. Var man forhindret i at deltage i generalforsamlingen på Søstjernen kunne 
man stille spørgsmål pr. mail eller via kommentarfelt på RUSG´s Facebook-side (@RaagelejeUSG). 
 
1 Valg af dirigent 
Lars Christiansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Myanne Olesen fra bestyrelsen blev valgt som referent. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden, Ann Seemann, indledte bestyrelsens beretning og beskrev, at det trods Corona har været et travlt 
år for RUSG´s bestyrelse. Vi har fulgt op på en række af de ønsker, som blev rejst på sidste års generalforsamling 
2020, hvor bestyrelsen også blev opfordret til at bruge nogle af foreningens penge fornuftigt på aktiviteter, der 
kunne komme foreningens medlemmerne til gode. 
 
De vigtigste resultater af RUSG-indsatsen ud fra medlemsønsker til generalforsamling 2020 er: 
(1) Forskønnelse af Rågeleje, nyt badehus vartegn i overstørrelse ved indgangen til parkeringspladsen,  
      der hjælper med at forskønne og profilere byen.  
(2) Kultur og Musik, med familiefest til RUSG´s 80-års fødselsdag samt aktiviteter for voksne, unge og børn. 
(3) Beach Volley, med indkøb af robust udstyr til stranden, som folk aktivt er gået i gang med at bruge.  
 
Øvrige ønsker fra 2020 som eksempelvis naturlegeplads, minigolf og kajakhotel er indledningsvist analyseret 
men er ikke direkte igangsat qua behov for større investeringer, hvor sponsorer vil behøves ved evt. realisering.  
 
Dertil er der også et par nye initiativer under opstart, bl.a. afdækning af muligheden for at etablere:  
(4) Trampesti, ved cementmur langs vandet, bred så man ikke er bange for at falde ned og kan bruge klapvogn.  
(5) Bro over åen, med et forslag sendt videre til kommunen, hvor forventningen til svar så først er sidst på året. 

https://fb.watch/7zbMeCoIdm/
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Endelig understøtter RUSG fortsat mange aktiviteter, som vi har beskæftiget os med i en årrække: 
(6) Trafiksikkerhed, indsats for permanente chikaner og fodgængerovergange (for øget sikkerhed) 
(7) Kystprojektet for kystsikring. 
(8) Affaldsindsamling er gennemført for 2. år, hvor der i år deltog 50-60 mennesker. 
(9) Nyhedsbreve og medlemshvervning samt Medlemssupport, eksempelvis support til beboere omkring 
kommunens afgørelser, kommunikation med naboer mv., hvor vi i RUSG også fornemmer at sager kan  
indikere, at der muligvis er brug for en lokalplan. 
 
Ingvill Solbø Christiansen, der har fungeret som konstitueret formand hen over en sygdomsperiode, fortalte om 
familiefesten inkl. åbningen af nyt vartegn som årets mest centrale begivenhed: 
 

- Sommerfesten: 
Tanken var at skabe liv i Rågeleje med musik som i gamle dage, og det blev den helt rigtige måde  
at fejre en familiefest, med masser af aktiviteter for børn, unge og voksne, og højdepunktet på selve 
festen så blev åbningen af byens nye vartegn, hvor selv TV2 kom forbi.  

Arbejdsgruppen for sommerfesten bestod af Hans Emil, som stor for design og male på sten 
konkurrence, Lotte for vartegn og sponsorer, Christian Thygesen var pladsansvarlig og praktisk 
organisator, og Ingvill som stod for marketing, kommunikation, billetsalg og projektledelse.  
Ingvill takkede teamet for den store arbejdsindsats de havde leveret.  
 
Generelt blev fejringen af foreningens 80 år en rigtig god dag, der blev standsmæssigt åbnet med 
ankomst af foreningens formand i Jens Friis Østergaards flotte veteranbil til den opstillede scene,  
hvor Ann stod for den officielle åbning og Mads Hausted fortalte historier fra gamle dage. Så var der 
aktiviteter med bl.a. stentegning og løb for børn, basket ball og beachvolley for yngre og visning af 
glaspusteri for øvrige. Der blev uddelte flotte præmier til mange glade børn og voksne. Ole Kibsgaard 
førte os afslutningsvist igennem en hyggelig musikalsk aften, mens vi så solen gå ned over strand og 
biler. Det blev en virkelig smuk aften.  
 
Stor tak til sponsorerne, der med gaver og også med sponsorater var med til at gøre dagen mulig 
(Restaurant Søstjernen, El Meson, Havestuen, Glassblow og Min købmand), og vi fik også støtte til  
opgaverne af gruppen af søde og glade frivillige hjælpere, der som bestyrelsens tropper var iklædt  
Rågeleje T-shirts og sommergul bøllehat, så alle kunne hente hjælp. Også her stor tak for indsatsen. 

- Vartegnet: 
En tak rejses til Hans Emil Gjerding, der som arkitekt og designer har været medvirkende til at det  
nye vartegn kunne blive en realitet, hvor han med sit design har sikret, at vartegnet har  
fået helt rigtige proportioner, og han har også bidraget med stregtegning af huset, der er blevet et 
grafisk element i RUSG´s markedsføring. Også tak til Peter Krarup, der som snedker har været central 
person på opgaven og har sikret en flot og solid byg, der også har krævet mange ekstra frivillige timer. 
Endelig en stor tak til Lotte Bjarlert for flot projektledelse fra start til slut, inkl. opnåelse af flotte 
sponsorater fra Nordkystens Tømmerhandel (tømmer) og fra Vejby Cement (transport og sand). 

 
Generelt startede vi planlægningen af de to initiativer under lidt usikre forhold ift. hvad kunne vi få lov til pga. 
Covid, mens vi søgte tilladelse fra kommunen, kontaktede sponsorer og fik de praktiske opgaver planlagt. Det 
blev til en hel del arbejdsmøder og ugentlige opdateringer bag den store indsats, for at få alt på plads til 80 års 
dagen. Koncerten, der var gratis for medlemmer, havde 220 tilmeldte og opnåede 150 deltagere, samtidig som 
det var sommerens varmeste solskinsdag med mange andre tilbud i lokalmiljøet. 
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RUSG har fået meget positiv feedback på både vartegnet og fra festens deltagere, med fine meldinger om at  
det var en rigtig god aften og at de havde lært noget nyt om Rågeleje. Stor tak til medlemmer, frivillige og  
aktive støtter, som gjorde dagen så fantastisk. Billeder fra festen er lagt på Facebook og hjemmeside. Det har 
været godt for RUSG´s bestyrelse at opleve medlemmernes store opbakning (også som feedback i udsendte 
spørgeskemaer), og vi etablerer nu en drejebog med de gode erfaringspunkter, så vi i RUSG her kan finde 
inspiration og støtte til tilsvarende fremtidige aktiviteter. 
 
Fordelingen af ansvarsområder i bestyrelsen blev kort gennemgået, før præsentation af hver af område: 

• Kultur og Handel, med Lotte Bjarlert og med støtte af Christian Thygesen, har i år bl.a. intensivt 
understøttet sommerfest og nyt vartegn ifb. RUSG´s 80 års fødselsdag inkl. sponsorstøtte fra lokale. 

• Natur og Miljø, med Hans Emil Gjerding, har ansvar for strand og sandfodring og deltager bl.a.  
i kystsikringsmøderne. 

• Trafik og Færden understøttes af Jens F. Østergaard, hvor RUSG ad politisk vej stadig arbejder på  
at opnå vejforbedringer for mere sikre veje i Rågeleje, mens Kommunen teknisk står for løsninger. 

• Sport og Fritid, med Myanne Olesen, som i år har initieret opstart på beachvolley inkl. indkøb af 
robust strandsæt, mens Corona stadig har lagt dæmper på andre aktiviteter som gåture og cykling. 

• Marketing og Kommunikation understøttes af Ingvill Solbø Christiansen, der driver 
medlemskommunikationen inkl. skriver på Facebook og i aviser, svarer på tilmeldinger til aktiviteter 
mv. 

 
Hvert RUSG-indsatsområde blev herefter gennemgået af den områdeansvarlige (se slides): 
 

• Kultur og Handel v/Lotte Bjarlert – fremført af Ingvill (Lotte deltog online) 
Det er i år lykkedes med årsfesten at bringe musik til området og dertil at få knyttet vores lokale 
handlende til som sponsorer til hhv. sommerfest (Restaurant Søstjernen, El Meson, Glaspuster, 
Havestuen og Min Købmand) og byens vartegn (Nordkystens Tømmerhandel og Vejby Cement ),  
der enten har støttet med penge, service eller fungeret som præmiesponsor. Samlet tilskud løber 
op på værdi af næsten 40.000 kr., heraf 22.500 kr. kontant. Affaldsindsamling blev gennemført for 
andet år i træk, søndag 18. april, som årets første arrangement med over 50 deltagere og 70 kg. 
indsamlet skrald, hvor deltagerne afsluttede dagen af med tapas og sangria fra El Meson som 
belønning. 
 

• Natur og Miljø v/Hans Emil Gjerding 
RUSG følger fortsat Kystsikringsprojektet tæt og støtter fremdrift og beslutningstagningen, for at  
få mere strand og mere sand til Rågeleje. Vi har også i år været i kontakt med det politiske system 
på flere planer, i samspil med både Gribskov Kommune v/Jan Levring i administrationen og med 
Naturstyrelsen om skov, sletten og Rågegården. Typisk støtter vi op, når der er forfald af anlæg 
eller behov for oprensning af åen, og vi støtter f.eks. også op om registreringen af stier. Derudover 
er igangsat et arbejde for etablering af en trampesti langs stranden, hvor lodsejerne skal spørges. 
Vi er mange der nyder de glade farver og løfte om sommer, som badehusene i Rågeleje igennem 
generationer har stået for. Lige netop derfor har vi i RUSG også valgt et badehus som vartegn for 
Rågeleje. Det har givet anledning til spørgsmål omkring rettigheder til at opstille badehuse, og det 
besvarer vi samlet her: Stranden er en privat ejet strand med offentlig adgang. Retten til at opstille 
badehus skal således være tinglyst på skødet til ens ejendom. 
 
Vi har oplevet en stigning i antal henvendelser på grund af tvister mellem grundejere. Dette er ofte 
sager der kunne have været undgået, hvis der havde været en lokalplan for området. Derfor går vi  
i gang med at undersøge mulighederne for etablering af en sådan.  Dertil vil vi samtidig indstille til 
at opretholde det gode naboskab ved at tale sammen om planer til byggeri og støj i første instans.    
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• Trafik og Færden v/ Jens F. Østergaard, 
RUSG har fortsat fokus på øget trafiksikkerhed i området for gående og cyklister, hvor indsatsen 
primært har været omkring strandvejen. De væsentligste resultater har været etablering af byzone 
med 50 km/t på indfaldsveje. Der er indført 2+1 regulering også mod Vejby inkl. kantafstribning.  
Kommunen vil ændre mobile chikaner til varige og smukkere chikaner, hvilket vi blot har til gode.  
Senest er indsendt ønsker til 4 fodgængerovergange (Heatherhill, Oasevej, Hesselbjergvej og 
Camping) til kommende sikkerhedsplan, hvor vi først forventer svar fra Kommunen sidst på året.  
Bålpladsen ved Trillingerne, der tilhører Skov og Naturstyrelsen, får løbende klippet kæden og har 
udviklet sig til en strandparkeringsplads og reel trafikfælde, hvor vi nu arbejder for trafiksikkerhed. 
Plan om cykelsti fra Gilleleje til Vejby er skrinlagt, da den blev fundet for dyr pga. ekspropriationer. 
 
Bro over Mølleåen: Fordi forholdene for gående langs kystvejen er så dårlige, har vi i nogen tid 
forsøgt at finde et sted for etablering af en gangsti over Mølleåen. Det er allerede en etableret 
offentlig gangsti langs åen på Højbro siden, og flere private ejere har lavet gangbroer til denne, 
disse er dog forbeholdt ejerene selv. Vi har imidlertid fundet et sted på Rågemøllevej, hvor det ser 
ud til at det ville være mulighed for at etablere en offentlig sti.  Der ligger en lille matrikel (17cf) der 
ejes af Gribskov Spildevand og hvor en gangsti kunne etableres på siden af deres anlæg. Vi håber 
dette kan være en nem måde at skabe et godt og trygt alternativ for de gående til og fra købmand 
og Heatherhill området og har fremsendt forslaget til kommunen. Et svar forventes sidst på året.   
 

• Sport og Fritid v/Myanne Olesen 
Der er i år jf. budget indkøbt robust beach volley udstyr, der med accept fra strandejer er blevet 
opsat et stykke nede af stranden, hvor der bl.a. er plads for ungdommen at boltre sig, hvor nettet   
i stigende grad er blevet frit benyttet, hvilket har vist sig at være en bedre form end egentlige spil-
arrangementer. Til sommerfesten blev afholdt en reel turnering med sponsorpræmier til vinderne. 
Andre sportsinitiativer har været udskudt pga. Corona, hvor bl.a. de meget besøgte vandreture 
over historiske temaer nu genoptages mens aktiviteter som lokal Bridge og Petanque ikke blev 
opstartet. Analyse af kajakhotel blev igangsat, hvor vurdering af lokation og økonomi videre pågår. 
Da ikke alle læser Facebook blev der rejst ønske om at aktiviteter også beskrives i Nyhedsbrevene.  

 

• Marketing og Kommunikation v/Ingvill Solbø Christiansen 
Indsatsområdet har ansvaret for at sikre, tidssvarende og relevant kommunikation til medlemmer, 
tiltrække nye og fastholde eksisterende medlemmer samt påvirke relevante beslutningstagere.   
Der blev i år udsendt 9 RUSG-nyhedsbreve til medlemmer og interessenter, samt løbende 
opdateringer af RUSG´s hjemmeside og Facebook-side, med nyheder om foreningen og dens 
aktiviteter. Vi har i år med vores opslag, med organisk vækst, nået ud til 12.000 og fået over 50 nye 
medlemmer. Medlemstallet er vigtigt og understøtter RUSG som et signifikant talerør overfor 
kommunen. I år har indsatsen derudover omhandlet markedsføring af sommerfesten inkl. 
produktion af GoCards og merchandise med T-shirts, strandstole og beachflag til støtte for 
aktiviteterne. Vi har også opnået fin medieomtale i lokal presse og hos TV2 Lorry omkring byens 
nye vartegn. 
  

Bestyrelsens beretning blev vedtaget, og flere medlemmer udtrykte ros for engagement og arbejdsindsats. 
 
3. Fastlæggelse af det reviderede regnskab (2020) 
Regnskabet 2020, der var udsendt med indkaldelse til generalforsamlingen, blev godkendt. 
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4. Godkendelse af budget og kontingentfastsættelse (2021) 
Det fremsendte budget 2021 blev med supplerende ekstraordinære poster til hhv. 80 års fødselsdagsfest  
og byens nye vartegn godkendt af generalforsamlingen, gennemgået af kasserer v/Jørgen Rud Rasmussen: 
 

Ekstraordinære indtægter: 

• Medlemskontingenter: 15.000 kr. (50.000 kr. realiseret/50 nye medlemmer, budget var 35.000 kr.) 

• Sponsorindtægter: 22.500 kr. (Sommerfest) 

• Billetsalg: ca. 5.500 kr. (Sommerfest, gratis for medlemmer) 

• Merchandise: ca. 2.000 kr (Sommerfest, salg af T-shirts og liggestole) 
Ekstraordinære indtægter 2021 i alt: ca. 45.000 kr. (årets indtægter ca. 80.000, opr. budget 35.000 kr.) 
 
Ekstraordinære udgifter: 

• Vartegn: ca. 45.000 kr. (til forskønnelse af byen, jf. generalforsamling 2020 ønsker uden budget) 

• Sommerfest: ca. 50.000 kr. (med musik til byen, jf. generalforsamling 2020 ønsker uden budget) 

• Merchandise: ca. 23.000 kr. (til støtte for sommerfest) 

• Øget aktivitet: ca. 7.000 kr. (flere arbejdsmøder med bespisning ca. 8.000, opr. budget 1.000 kr.) 
Ekstraordinære udgifter 2021 i alt:  ca. 125.000 kr. (årets udg. ca. 150.000, opr. budget ca. 25.000 kr.) 

 

Således har RUSG i 2021, som henstillet på generalforsamlingen 2020, forbrugt en del af RUSGs formue  

(ca. -80.000 kr.) til en indsats, der som ønsket skulle komme medlemmerne og Rågeleje-området til gode.  

Aktuelle kassebeholdning var dags dato på generalforsamlingen, og efter afholdelse af den ekstraordinære 

indsats, 108.612,37 kr., hvor resten af årets økonomi hen over efteråret traditionelt er lav og uden udsving.  

Grundlæggende opleves RUSGs økonomi fortsat robust, hvor 2022 forventes holdt i mere normal gænge. 

Bestyrelsens forslag om uændret årskontingent på 300 kr. blev godkendt. 
 
5. Indkomne forslag 

Peter Krarup har som medlem foreslået, at bestyrelsen arbejder for en generel hastighedsbegrænsning 

på 30 km/t i området indenfor: 
• Syd for Rågeleje Strandvej. 

• Øst for Hesselbjergvej. 

• Nord for Bakkebjergvej/ Toftegårdsvej 

• Afgrænsende mod øst ved Orebjerg Rende eller måske endnu bedre mod Udsholtvej. 

Udover alm. skiltning i området bør der udføres bløde asfalterede bump tilpasset de 30 Km/t på de 

mest trafikerede veje.  

 

Generalforsamlingen var positive overfor forslaget, som vil blive videre behandlet i udvalget for  

”Teknik og Miljø”. Peter Krarup stiller op som suppleant til bestyrelsen, hvor han netop ønsker at yde  

en indsats på trafikområdet, og dermed også vil tilføre en personlig indsats for realisering af forslaget.  
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, hvor tre af bestyrelsens andre medlemmer i år var på 
valg (en genopstillede mens to har valgt at stoppe) mens to bestyrelsesmedlemmer i år ikke var på valg, 
 
Bestyrelsesmedlemmer 

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlem: 

• Hans Emil Gjerding   Natur og Miljø (genvalgt) 

• Lotte Bjarlert  Kultur og Handel (overgår fra suppleant til bestyrelsesmedlem) 

• Jens Friis Østergaard  Trafik og Færden (overgår fra suppleant til bestyrelsesmedlem) 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg:  

• Ingvill Solbø Christiansen Kommunikation  

• Myanne Olesen  Sport og Fritid  
 
Suppleanter 

Følgende blev valgt som suppleant: 

• Peter Krarup  Ny, ønsker at støtte ”Trafik og Færden” 

• Ann Seemann   Overgår til suppleant (fratræder formandsrolle og bestyrelse) 
Følgende suppleant var ikke på valg:  

• Christian Thygesen                              Støtter ”Kultur og Handel” samt ”Sport og Fritid” 
 
Følgende udtrådte helt af bestyrelsen: 

• Jørgen Rud Rasmussen Økonomi og Medlemsadministration (fratræder som kasserer) 
 
Generalforsamlingen takkede Ann og Jørgen (afgående formand og kasserer) for deres mangeårige indsats. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
Følgende genopstillede og blev genvalgt: 

• Katrine Johansen, Revisor 

• Frederik Solbø Christiansen, Revisorsuppleant 
 
Herefter blev generalforsamlingen formelt afsluttet med dirigentens tak for god ro og orden. 
 
Bestyrelsen takkede dirigent og teknikken. Generalforsamlingen takkede for bestyrelsens indsats, 
og der blev givet en række positive tilsagn fra medlemmerne, der var glade for foreningens arbejde. 
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8. Brainstorming omkring RUSG´s fremtidige prioriteter 
 
Der blev igen i år gennemført en åben brainstorm for indsamling af ideer og ønsker til foreningens videre 
virke fra medlemmerne, hvor der i foreningen er muligheder for at også nye ildsjæle kan understøtte de 
aktiviteter man brænder for. Input blev opsamlet til bestyrelsens videre analyse og mulige opfølgning: 
 

• Badebro – bl.a. til vinterbadning (som større mulighed, en jollehavn) 

• Kunstrunden – med en dags besøg hos kunstnere i området (inspiration fra tilsvarende i Sverige) 

• Hjertestarter – måske ophængt på Vartegnet. 

• Petanque – RUSG har efter aftale mulighed for at låne banen på Cirkuspladsen. 

• Informationstavler – opslag om RUSG, hvad der sker i området (på vartegnet, udenfor Købmand mv) 

• Trampesti – som fodsti nær muren langs vandet – hvor de private lodsejere skal spørges om lov. 

• Bro over åen – Ønsket er beskrevet og fremsendt til Kommune. RUSG afventer svar sidst på året. 

• Lokalplan – til støtte for området, i naturligt samspil med Kommunen og inkl. input fra borgere. 
 
Derudover har RUSG fortsat opmærksomhed på følgende rejste ønsker fra generalforsamling 2020:  
 

• Forskønnelse af Rågeleje - f.eks. forskønnende blomsterkummer på promenaden og træer på P-plads. 

• Musik og teater - fremadrettet, forventeligt flere mindre arrangementer. 

• Kajakhotel – med mulighed for at etablere opbevaringsplads, f.eks. på pladsen langs Søstjernen. 

• Natur motions Legeplads - måske på kommunens grund som en sport-/motions-/legeplads for unge 

og voksne, da der også er en fin legeplads på Campingpladsen for de små, som alle må benytte. 

• Amfiteater - til musik, teater, forfatteroplæsninger mv. på kommunens grund langs P-pladsen. 

• Minigolf - måske som mulighed for bane på fjern del af P-plads (der påregnes bane i Nordic Park) 

• Torvepladser – f.eks. trækonstruktioner langs P-pladsen, stribede som strandhusene. 

• Tennisbane: Måske et nyt alternativ til den ældre klub, hvor medlemskab er dyrt og svært at opnå. 
  

9. Eventuelt  
 

• Det gode naboskab 
Der blev også i år mindet om naboskabet og det at have det godt med hinanden, hvor vi bør  
værne om det at være sammen om noget fremfor at følge udviklingen mod ”mit, mig og mine”  
og ”jeg-vil-have” kulturen. Vis generelt hensyn: 
- Lys: Orienteringslys med tænd/sluk hjælper fornuftigt til, at vi ikke falder og brækker benene,  
  mens vi qua landlighed bør der generelt undgås etablering af dekorationslys som et ”her bor jeg”. 
- Støj: Vi bør orientere naboer om ekstraaktivitet i området, eksempelvis byggeprojekter og fester. 
- Møj: Lad os tage hensyn til hinanden (Benyt appen TIP GRIBSKOV)  
 
Vi bør i det gode naboskabs ånd altid huske at tale sammen og med hinanden, hvor der også i RUSG-
regi oftest er mulighed for at holde et uformelt kaffemøde fremfor blot at skrive til interessenter. 

 
 


