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Hellerup d.30. juli 2018 

Referat af generalforsamling i Rågeleje Kystsikringslag Vest den 28. luli 2017.  

Formand for kystsikringslaget Ole Stilund Jeppesen bød velkommen og takkede for det fine 

fremmøde; også til dem, som ikke plejede at møde op til generalforsamlingen. I alt var 19 personer 

inklusive bestyrelsen fremmødt. 

 

1. Valg af ordstyrer og dirigent 

Til dirigent valgtes Henrik Sandbech, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

og at fremmødet var bedre end sidste år hvor generalforsamlingen fandt sted i slutningen af august. 

Som referent blev Svend-Erik Pii Sørensen valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden Ole Stilund glædede sig over, at der endelig er udsigt til, at vi indenfor 2 ½ år ser 

resultater mht. forbedringer på Nordkysten,  Formanden var også glad for Birgit Lunds og Peter 

Fløcke Klagenbergs meget flotte gennemgang og henviste til http://nordkystensfremtid.dk/, og vores 

hjemmeside hvor foredraget findes på PDF. 

Formanden læste op af bestyrelsens beretning, som kan læses her.: 2018_beretning_bestyrelsen.pdf  
Og han sluttede.:” Men kommunen skal ikke være i tvivl om, at laget vil køre benhårdt på ethvert 

forsøg på urent trav, at lægge muren og vejen ind under lagets forpligtelser. Vi opsøger ikke 

problemer og satser på, at samarbejde omkring den store løsning.  

Vi ser fremad – glæder os til, at det endelige tekniske projekt, at få afklaret bidragsmodellen og at få 

realiseret det samlede kystsikringsprojekt, som vil blive et af Danmarks største projekter af den art. 

Det er absolut nødvendigt for Danmark, for beskyttelsen af vores naturværdier, for borgernes 

udfoldelsesmuligheder, for erhvervsliv/turisme og for os, der har valgt at bo el. have sommerbolig i 

Nordsjælland.”  

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning, som blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2017 

Kassereren gennemgik 2017 regnskabet og beklagede den enorme udgift vi har af at have penge 

deponeret i Jyske Bank og forklarede, at han havde forsøgt, at oprette en opsparingskonto i 

Arbejdernes Landsbank. Dette var blevet afslået, idet man ikke kan godkende en forening, hvor 

antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke lever op til det, der forlanges i vedtægterne, idet 

bestyrelsesmedlemmerne skal alle være tegningsberettigede. Kassereren opfordrede derfor 

generalforsamlingen til at vælge nummer 5 bestyrelsesmedlem. 

Grethe Egedal spurgte om hvilken forventning vi har til anvendelse af de midler, som står på 

kontoen og formanden svarede at vi ikke endnu ved, hvad der sker med nordkystprojektet. Derfor er 

det bestyrelsens holdning, at vi stadigvæk sparer op til stenrev eller skræntfodssikring. Derfor 

venter vi et år med evt. at nedsætte bidraget. 

Knud Johansen foreslog, at man kunne få bedre udnyttelse af de indestående midler ved, at 

investere i ”sikre” obligationer. Kassereren fortalte, at man tidligere havde gjort dette, men ikke 

fortsat hermed på grund af øget administration. Ordstyreren opfordrede den nye bestyrelse til, at 

overveje en form for bedre udnyttelse af kystsikringslagets midler. 

Regnskabet for 2017 blev godkendt. 

 

http://nordkystensfremtid.dk/
http://kystsikring.nu/niras.pdf
http://kystsikring.nu/2018_beretning_bestyrelsen.pdf
http://kystsikring.nu/2017_regnskab.pdf
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4. Budget for 2019 og fastlæggelse af bidrag for år 2019 

Bestyrelsen foreslår, at fastholde samme bidrag, som tidligere hvilket giver en indtægt på 80.000 kr 

årligt, fortalte kassereren, og begrundede dette med følgende argumentation.: 

”Vi sparer op til en pulje, der eventuelt skal dække etablering af faste anlæg i forbindelse med Det 

store Sandfodringsprojekt – muligvis stenrev eller lignende, som foreslået i Gribskov Kommunes 

skitseprojekt september 2009. 

Subsidiært skal de opsparede midler bruges til udgifter til kystbeskyttelse, hvis en kuldsejling af Det 

store Sandfodringsprojekt finder sted. Puljen er målsat til 2.000.000, - kr. 

Budget for 2019 

Hjemmesider 900,-kr  

Møder 2000,-kr  

Kørsel 1000,-kr  

Generalforsamling 2000,-kr  

Gribskov Kommune opdatering 1000,-kr  

Samvirket 600,-kr  

Porto Gebyrer 200,-kr  

Bankgebyrer/renter 3000,- kr  

Afsætning til puljemidler 69300,- kr  

I alt udgifter 80.000,-kr  

 

Bemærkninger og spørgsmål til budget 

Udgifterne til nedtagning af høfder, som har figureret i de tidligere års budgetter, blev foreslået ført 

ind under puljemidler, idet de nedslidte høfder ikke vil være synlige og dermed ikke til gene for 

badende efter sandfodringen er iværksat.   

Budgettet 2019 og fastlæggelse af bidrag for år 2019 blev godkendt med disse tilføjelser.  

 

5. Valg til bestyrelse. 

Svend-Erik Pii Sørensen blev genvalgt. Knud Johansen blev foreslået at indtræde i bestyrelsen og 

valgt med stor applaus. 

Marianne Vestermark blev foreslået som suppleant og valgt, ligeledes med stor applaus. 

 

6. Valg til revisorer 

Begge revisorer, Anni Jørgensen og Rolf Eriksen blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt 

Ingen emner blev taget op under eventuelt 

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for fin ledelse af mødet og 

alle de fremmødte for tålmodighed i det lange forløb med 2 foredrag og en generalforsamlig. 

        

Referent 

Svend-Erik Pii Sørensen 

 

Link til Kystdirektoratets Youtubefilm om Grøn Laseropmåling af kysten ud for Rågeleje. 

https://www.youtube.com/watch?v=CsUEzmrbYgs



