Hellerup d.25. august 2013
Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 24. august 2013.
Formand for kystsikringslaget Ole Stilund Jeppesen bød velkommen og meddelte at bestyrelsens
suppleant gennem mange år Ole Abel desværre var død i løbet af vinteren. Ole Abel har altid været
meget aktiv og interesseret i arbejdet og vi sender ham og familien en varm tanke.
Formanden meddelte tillige at bestyrelsesmedlem Jesper Reinhardt havde meldt afbud og ønskede
at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet.
1. Valg af ordstyrer og dirigent
Til dirigent valgtes Henrik Sandbech, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig. Som referent blev Svend-Erik Pii Sørensen valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Ole Stilund indledte med overordnet at gøre opmærksom på, at kystbeskyttelse på vores
lille strækning på 770m kun kan ske som en del af et større projekt. Derefter kurserede formanden
ud fra bestyrelsens 4 sider lange beretning.
Efterfølgende gennemgik formanden et høringssvar, på Gribskov Kommunes høring om ændring af
vedtægter, så kommunens repræsentanter for fremtiden ikke sidder i bestyrelsen for kystlaget.
En diskussion om ophævelse af kystsikringslaget udviklede sig med mange spørgsmål, som blev
besvaret i henhold til lagets vedtægter og Bekendgørelse af lov om kystbeskyttelse.
Finn Gregers gjorde opmærksom på at hvis laget bliver nedlagt, skal tinglysningen ophæves og
erstattes af noget andet. På spørgsmålet om kommunen er partshaver, var svaret ja.
Grethe Egedal gjorde opmærksom på, at hvis laget nedlægges kunne kommunen ifølge loven,
oprette et nyt kystlag, hvis det er nødvendigt.
Finn Gregers foreslog, at man burde fordele byrderne for kystsikring over en bred skare af
bidragsydere, f.eks. 1 eller 3 kilometer inde i landet defineret som overordnet zone som
fritidsområde.
Claus Poulsen sagde, at kommunen nu måtte tage byrden, idet den har dummet sig så meget ved at
lægge kystsikring ud til folkeafstemning. Hvis vi nedlægger kystlaget, skal de som bor i første
række stadigvæk betale til en offentlig strand? Claus Poulsen mente, at de manglende høfder er
årsag til problemerne i selve lejet.
Formanden svarede, at ifølge Kystdirektoratet kommer der ikke de samme sandmængder som før.
Derfor vil høfder ikke hjælpe. Ifølge Kystdirektoratets sidste gennemsynsrapport af vort nabolags
høfder virker høfderne ikke. Vi har i bestyrelsen valgt at rette os efter de eksperter, der rådgiver os.
Ordstyreren tilføjede at de folk som bestyrelsen har lyttet til, er eksperter fra Kystdirektoratet,
COWI og DHI og hvis andre påstår, at de eksperter tager fejl, er det ikke en diskussion, som vi med
stort udbytte kan føre på denne generalforsamling. Derimod er der demokratisk mulighed for på
generalforsamlingen at træffe beslutning om at det er forkert, at bestyrelsen lytter til de eksperter de
har valgt.
Børge Sørensen fortalte, at kommunens repræsentanter er enige i den analyse, som formanden
lægger frem i høringssvaret. Kommunens repræsentation skal afvikles i kystlagene, såvel som i
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skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser. Men BS er personlig uenig med formanden om at
man skal nedlægge kystlaget så hurtigt som muligt, men opfatter det som en hensigtserklæring. BS
udtrykte desuden enighed om, at eksperterne siger, at der skal kystsikres med sandfodring. Man kan
ikke som enkelt lag løse den opgave, og man bliver nødt til at sige, at dette her er ikke kystsikring
alene, det er også et spørgsmål om turisme. Dermed er det bragt op i et andet sted i lovgivningen.
Kommunens repræsentanter går ikke ind for at nedlægge laget før der er noget andet man kan sætte
i stedet, som et samlet lag for hele kysten.
Ordstyreren supplerede med forklarende bemærkninger om at det ikke er særlig sjovt at være
ansvarlig for en opgave uden at have værktøjet, og at der er grænser for, hvor længe vi i bestyrelsen
synes, at det er fornuftigt at holde sammen på de 770 meter, vel vidende at det ikke fører nogen
steder hen. Vi har ikke siddet med hænderne i skødet, men vi har arbejdet her i kystlaget med
problemstillingen, ved at engagere andre interessenter, vi går ind i demoprojekter osv, men hvis det
bliver perspektivløst, så må vi foreslå en nedlæggelse af laget. Herved kan kommunen som offentlig
myndighed engageres og hjælpe os med at komme videre med holdbare løsninger.
Der var tilslutning til bestyrelsens beretning og dermed bevillingen af de 16.000,00 kr. til
demoprojektet i Kystbeskyttelse Gribskovs regi.
Høringssvaret
Finn Gregers mente, at vi skulle tage kraftig afstand til en lystbådehavn i høringssvaret. Det må vi
gøre i en anden sammenhæng, svarede formanden. Høringssvaret handler om kommentarer til, at to
kommunale repræsentanters trækker sig fra lagets bestyrelse. Hvis en jollehavn i sidste ende
indebar, at vi fik sandfodret stranden, så ville det være interessant, at det blev tinglyst, at den
fremover ville blive sandfodret.
Grethe Egedal foreslog, at man kunne ændre den sidste sætning i høringssvaret til at vi foreslår et
større kystlag og så nedlægger det gamle, hvilket Børge Sørensen støttede op om.
Ordstyreren foreslog, at vi skriver at generalforsamlingen d. 24 august 2013 beslutter, at bestyrelsen
stadigvæk vil bestå af 5 medlemmer.
Finn Gregers foreslog punktopdeling af det lange høringssvar. Formanden vil forsøge at gøre det
kortere.
Høringssvaret blev godkendt med de ændringer, der var blevet diskuteret.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2012
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
4. Budget for 2010 og fastlæggelse af bidrag for år 2011
Budgettet blev vedtaget med bemærkning om at bevillingen på 16.000,00 kr. ikke skal udbetales
med mindre, der bliver tale om en igangsættelse af demoprojektet.
Bidraget holdes fastlagt fortsat til 80,- Kr. pr. part.
5. Valg til bestyrelse.
Jesper Reinhardt ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Børge Sørensen og Jørgen Simonsen fra kommunen fortsætter til årets udgang.
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Hanne Norup, Rågeleje Klit Feriecenter, blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Det forventes at
kommunens folk fratræder ved årsskiftet, hvorefter Hanne Norup indtræder som
bestyrelsesmedlem.
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6. Valg til revisorer
Begge revisorer, Anni Jørgensen og Finn Gregers Pedersen blev genvalgt.
7. Eventuelt
Ordstyreren og formanden takkede for god ro og orden og god mødeledelse af ordstyreren.
Formanden takkede de politiske repræsentanter for deres arbejde i bestyrelsen og interesse for
arbejdet.
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