
Generalforsamling 2022



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
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



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

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt:
- Brainstorming
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2.Bestyrelsens 
beretning



2. Bestyrelsens beretning

Brainstorming og indspil fra medlemmer:

ü Forskønnelse af Rågeleje
ü Musik og teater
ü Beachvolley

• Informationstavle – på vartegnet
• Hjertestarter – på vartegnet

• Lokalplan 
• Badebro – bl.a. til vinterbadning og handicappede

• Natur motions legeplads - Hjertesti
• Bro over åen

• Trampesti på muren langs vandet

Dagligdag:
• Trafiksikkerhed

• Ny Affaldsordning

• Affaldsindsamling

• Debatindlæg

• Nyhedsbreve m.m.

• Medlemssupport

• Digital opdatering 

• Samarbejde med kommune, og 
relevante interessenter



80 års jubilæum
Nyt vartegn for Rågeleje og
Familie Sommerfest





Ansvarsområder

Regnskab & medlemsadm.
Myanne Olesen

Natur og Miljø
Hans Emil Gerding

Trafik og Færden
Jens F. Østergaard/Hans Emil

Sport og Fritid 
Myanne Olesen

ForMK/Kommunikation
Ingvill S. Christiansen

Kultur og Handel
Lotte Bjarlert

Suppleant Trafik
Peter Krarup

Suppleant Sport & Fritid
Christian Thygesen

Suppleant 
Ann Seemann



2.1 Kultur & 
Handel
Vi stø'er et mangfoldigt kulturliv og 
ini5a5ver 5l kulturelle ak5viteter, der kan 
udfoldes på de egnede offentligt ejede 
arealer – i det omfang det er bæredyg5gt 
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. Stø:e ini;a;ver der kan skabe grobund 
for flere kulturak;viteter i lokalområdet.

3. Samarbejde med lokale aktører for at 
fremme lokale værdier og fællesskab. 



Lokale
Sponsorer



Affaldsindsamling
med 

Danmarks
Naturfredningsforening



Hjertestarter
til vartegnet

Hjertestarter med opsætning, 
service og el estimeret: 30-35 K. 

Desværre afslag fra: 



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. 



Lokalplan

En lokalplan bestemmer hvordan et område må anvendes og indre>es. Det er et 
juridisk bindende dokument.
En lokalplan kan kun regulere den frem5dige anvendelse og bebyggelse af et område. 
Eksisterende lovlig anvendelse og bebyggelse kan fortsæ'e.
En lokalplan kan for eksempel bestemme:
• Hvad området og bygninger må bruges 5l.
• Hvordan bygninger, veje og s5er må placeres og udformes.
• Hvor der skal være friarealer og hvordan de skal indre'es.
• Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige.

Et vig5gt formål med en lokalplan er at give borgere og byrådet mulighed for at vurdere 
konkrete 5ltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i 
kommunen.

En lokalplan udarbejdes eGer planloven. Planloven skal sørge for at regulere arealerne i 
Danmark på et overordnet niveau, for at der bliver taget hensyn 5l alle interesser i 
samfundet, når arealer bruges og indre'es.
Læs mere: h'ps://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/3248

https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3


Eksisterende
Lokalplaner i
Rågeleje & 
Udsholt Strand



RUSG’s formål:

Vi arbejder for at sikre områdets værdier, i et nært samarbejde
med beboere, kommunen og områdets forskellige kyst- og
grundejerlav. Derudover støtter vi op om aktiviteter og initiativer, 
der skaber lokalt engagement. Vores mål er, at mennesker i alle 
aldre kan mødes, og aktiviteter afvikles i balance med naturen og
livet i området.

Hvad er vores formål med at igangsætte dette arbejde? 



Lokalplan – Formål

1) Bevare områdets naturværdier og karakter

2) Udvikle området i balance med naturen og livet i området

3) Støtte op omkring lokalt kultur liv i pagt med naturen

4) Sikre en bæredygtig udvikling der bevarer områdets karakter af sommerhusområde. 

- Undgå fortætning med mega sommerhuse

- Minimere lys og lydforurening



Kommunens process for at ansøge om Lokalplan: 

https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/3251

December: Oplæg til Kommunen

Februar/Marts: Omegnsmøde i Landliggerforbundet

2022: Generalforsamling: Feedback medlemmer

2023: Indkalde til møde med andre grundejerlav

Lokalplan – Proces/næste skridt

https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3


Rågeleje’s 
Nye 
Vartegn



Rågeleje Byskilt



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

• Trafikhastighed
• 2 i en vej

• Opdatering af chikaner
• “Parkering” på stranden



RUSG stø)er op om ak1viteter og ini1a1ver, 
der skaber lokalt engagement, og hvor
mennesker i alle aldre kan mødes. 

Eksempelvis:
1. SportsLiv, for at understø5e 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 ini=a=ver for Børn

- f.eks. Tegnekonkurrencer og børneorientering.
4. UngdomsLiv, med ini=a=ver for Unge

- f.eks. at mødes og hænge ud.
5. VoksenLiv, med ini=a=ver for Voksne

- f.eks. at mødes om fælles interesser.

Generelt annonceres vores ini.a.ver 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 år går vi i sluttet flok med fakler fra 
vartegnet ned på stranden. Vi mødes 
ved vartegnet kl. 21:00, hvor vi uddeler 
fakler og går sammen ned til bålet.

2019

2020

2021



Sport og Fritidsliv

Beachvolley i Rågeleje
- UngdomsLiv

2020 Bestyrelsen i RUSG godkendte
sponsorering af udstyr Sl Beachvolley

2021 Beachvolleyudstyr indkøbt 
og spil opstartet på stranden

2022 Sand? AlternaSve pladseringer?



Sport og Fritidsliv

RUSG Beachvolley



Sport og Fritidsliv

Vandreture



Sport og Fritidsliv

Badebro



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 og debat i lokale medier



Nyhedsbrev
Til alle medlemmer – 6 nyhedsbreve aug. 21- jun. 22 – fra 150 til 250 respondenter



Medie omtale



Debatindlæg



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



Hjemmeside

http://raageleje-udsholt.dk



Markedsføring

50 nye medlemmer

• Go-Card
• T-shirts
• Strandstol
• Beach flags
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3. Regnskab
& 

4. Budget 
Godkendelse



3.1 Medlems Status 2022

Grundejerlavet har p.t. 193
medlemmer

Årskon7ngentet er 300,- kr. 

Kon7ngentopkrævning pr. 1.7
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5. Indkomne forslag

1. Hvert år kører kommunen store mængder ral ud langs muren i Rågeleje. Herefter skyller størstedelen væk under 
vinterens storme, og en stor del lægger sig på stranden langs Rågeleje Strandvej. Ral er store skarpe flintesten, ikke
afrundede sten som på stranden vest for åen.Herved ødelægges vores alles badestrand. Den årlige udgift skønner jeg
(helt uden dokumentation) til 500.000 kr. Der må under alle omstændigheder være brugt millioner på nuværende
tidspunkt. Jeg foreslår at RUSG undersøger denne problematik grundigt, herunder hvorfor man ikke i stedet lægger
store sten langs muren, som ved Heatherhill og Vejby strand? Det ville stabilisere denne bedre og være en
engangsudgift.

2.Da vi endelig fik et fortorv langs starten af Rågelejevej mod Vejby, blev et længe tiltrængt ønske opfyldt. Imidlertid
blev det anlagt forkert på et længere stykke ud for Rågelejevej 154. Derfor er fortorvet dækket at vand her så snart det 
regner (senest i dag), så man ikke kan færdes på dette stykke. Man kan ikke gå i den smalle rabat på den anden side af
vejen, specielt er der ikke en fuldt optrukket linie i denne side. Andre steder er halvdelen af fortorvet dækket af et 
tykt jordlag/græs. Jeg ved godt at græs skal kunne gro op gennem stenenes huller, men det er ikke meningen at der 
skal ligge et tykt lag jord over. Vil RUSG tage denne sag op med kommunen?

RUSG kommentar til forslag 2: Kommunen er notificeret. For at undgå forsinkelser opfordrer vi alle til selv at meddele
kommunen denne type klager via TIP Kommunen: Har vi huller i vejene, ødelagte skilte eller andet der er galt? Så
hjælp os med at få det klaret ved at sende os et tip på: https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-
veje/veje/tip-gribskov

https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/veje/tip-gribskov
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg Sl bestyrelsen
• Ann Seemann – suppleant - ønsker at udtræde
• Jens F. Østergaard – bestyrelsesmedlem - ønsker at udtræde
• Myanne Olesen – bestyrelsesmedlem - villig Sl genvalg
• Ingvill S. ChrisSansen – bestyrelsesmedlem – villig Sl genvalg

Nye Sl bestyrelsen:
• Peter Krarup – nuværende suppleant trafik

Nye som suppleanter:
• Rikke Abel-Bache
• Steen Rasmussen



7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Katrine Schepelern, revisor
• Frederik Solbø, revisor suppleant

• – begge villige Cl genvalg
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Brainstorming


