
1 

 

KYSTSIKRINGSLAGET RAAGELEJE STRAND ØST AF 1953 

Sekretær: Erik Biering, Toftemarken 33, 3200 Helsinge. 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Kystsikringslaget Raageleje Strand Øst af 1953 

 

Kystsikringslaget Raageleje Strand Øst af 1953 afholdt ordinær generalforsamling hos Polly 

Jørgensen og Per Knudsen søndag den 18. august 2013. 

19 personer deltog. 

 

William Bentzen indledte med at takke værterne for at stille deres hjem til rådighed for 

generalforsamlingen  

 

1. Valg af dirigent. 

William Bentzen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

William Bentzen indledte som vanligt beretningen.  

Han konstaterede, at anlægget var intakt, og at der ikke var sket skader i vinterens løb. Fire tvinger 

er blevet fornyet, og herefter er alle tvinger af nyere dato. De jern, der bliver synlige og stritter ud af 

betonlandenderne efterhånden som disse korroderer, er blevet skåret og bøjet ind i flere omgange 

forud for og under sommersæsonen. Nedgangen af grus ud for Lille Orebjergvej, som blev lavet 

sidste år, har holdt vinteren over, og er kun blevet fastere. 

Der har ikke været besigtigelse fra Kystdirektoratet i perioden. Bestyrelsen vurderer, at høfderne er 

nødvendige, hvilket Kystdirektoratet ikke mente, ved deres sidste inspektion. Situationen i 1920-

erne og i 1940-erne illustreres ved 2 fotos, som med al tydelighed viser, hvor galt det stod til, før 

kystsikringen blev etableret. 

Laget er med i Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag, der er en 

interesseorganisation for kystsikringslagene på hele strækningen fra Hundested til Helsingør. 

Samvirket holder årsmøde den 7. september, og Erik Biering vil deltage på lagets vegne. 

Både Kystdirektoratet og Gribskov kommune og ikke mindst kystdirektoratets anlægstekniske chef 

Per Sørensen er stærke fortalere for sandfodring. De giver udtryk for den opfattelse, at tilførsel af 

sand fuldt ud kan træde i stedet for faste anlæg som lagets. Den opfattelse deles ikke af lagene i 

Samvirket, som har problemerne inde på livet. 

Pt. har kommunen taget initiativ til et nyt sand-projekt, kaldet havnesand eller klimatilpasningssand. 

Idéen handler om at flytte sand fra havneindmundingerne ved Gilleleje og Hornbæk havn til enkelte 

kyststækninger. Omkostninger skal deles mellem kystgrundejerne og havnene. Der har ikke været 

megen forståelse for denne idé blandt de kystsikringslag, som den er blevet præsenteret for. 

Som det fremgår af referatet af lagets ordinære generalforsamling i 2012, tiltrådte 

generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsens indstilling om ikke at ændre lagets vedtægter. Der er 

således stadig kommunal repræsentation i lagets bestyrelse, og laget har uden vedtægtsændring 

stadig et bestyrelsesmedlem, som er valgt af Gribskov kommunen byråd. Det vedtoges, at orientere 

kommunen skriftlig herom, hvilket skete den 9. september 2012. 

Uanset det anførte, har kommunen efter at have rekvireret adresser på kystsikringslagets enkelte 

medlemmer tilskrevet disse direkte om ændring af vedtægten, således at kommunens repræsentation 

i bestyrelsen bortfalder. Bestyrelsen har kraftigt protesteret mod denne fremgangsmåde og den 5. 

august 2013 skriftligt meddelt kommunens borgmester, at sagen er sluttet overfor laget, der fortsat 

anvender de vedtægter, som har været gældende i ca. 60 år. Der blev dog af bestyrelsen lagt op til 

en fredelig løsning på sagen, hvis kommunen senest den 5. august 2013 meddelte at man ønskede, 

at lagets bestyrelse på lagets ordinære generalforsamling den 18. august 2013 skulle forelægges 

bestyrelsens foreslåede løsning. Da kommunen ikke har besvaret bestyrelsens henvendelse, 
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foretages der ikke videre fra bestyrelsens side, og lagets vedtægt er fortsat gældende. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens indstilling og optræden i sagen. 

 

Hans Gjerding fortsatte beretningen med at orientere om aktiviteter i Rågeleje-Udsholt 

Grundejerlav, der ingen direkte tilknytning har til kystsikringslaget, som behandler forhold, der er 

til interesse for lagets medlemmer. Det vedrører følgende forhold: 

Strandvejens sikkerhed. 

Trafikplan 1, som omfatter fartreduktion på Strandvejen fra 60 til 50 km i timen fungerer. Der er 

aftale med kommunen om en grov-nedklipning af bevoksningen i oversigtsarealerne ved vej- og 

stiudmundinger. Fremtidig klipning vil blive udført for Grundejerlavets regning. 

Trafikplan 2 handler om strækningen fra Søstjernen og vest på, og Trafikplan 3 handler om 

strækningen fra Trillingerne og øst på. Der er et godt samarbejde mellem de involverede parter, 

politiet, kommunen, Grundejerlavet og grundejerne. 

Grundejerlavets fremtidsplaner. 

Grundejerlavet havde sidste år et møde på Søstjernen med over hundrede deltagere, og bestyrelsen 

har efterfølgende kondenceret 28 forslag, der fremkom på mødet. Bl.a. Jollehavn, promenadesti og 

aktiviteter i Rågeleje som i Tisvilde. Promenadestien har i Grundejerlavet både tilhængere og 

modstandere, og der tales om enten en 2,5 m bred cykel- og gangsti eller om en simpel trædesti. 

Naturstyrelsen, har i dialog med Grundejerlavet plejet sletten. Skovningsarbejdet er afsluttet, og der 

er skåret græstørv, som er eksporteret til et andet plejeprojekt ved Helenekilde. Naturstyrelsen har 

en forhåbning om, at lyng vil indfinde sig på de arealer, hvor græstørven er skåret væk. 

Rågegården mv. 

På Rågegården har den nye ejer færdigrenoveret hovedfløjen, mens øvrige fløje resterer. Under 

arbejdet med at etablere et jordvarmeanlæg med 250 m dybe boringer stødte Gilleleje Museum på 

to ikke tidligere kendte gravhøje, hvilket har fredningsmæssige konsekvenser, bl.a. skal en bænk 

øverst oppe på Rågeleje Strandpark fjernes. 

Hans Gjerding sluttede med at gøre opmærksom på den bænk, som er sat op ved nedgangen overfor 

Lille Orebjergvej. 

 

Jannich Petersen stod for det sidste afsnit i beretningen, og han refererede, at nogle af byrådets 

medlemmer ønskede byrådets repræsentanter taget ud af Kystsikringslagenes bestyrelser. Emnet 

kommer igen op til politisk behandling i efteråret. Han var glad for de fotos, der var fremkommet, 

og som viser situationen på kysten før kystsikringslaget blev etableret, og det var overraskende for 

ham, at havet dengang har gået så tæt på. Han er selv sikker på, at hård kystsikring såvel her som 

andre steder har en god virkning og fastholder sandstrand. 

Forslag til Kommuneplan 2013 – 2025 ligger på nettet. Mandag den 19. august kl. 19-21 er der 

borgermøde om planen i Kultursalen ved gymnasiet i Helsinge. Planen har mange temaer. Blandt 

andet et forslag fra Gribvand om at erstatte kommunens 10 renseanlæg med kun 2 eller måske 

endda kun 1 stort renseanlæg. 

I Helsinge by har Gribvand etableret en meget stor tunnel til 70 mio kr, som skal afhjælpe 

problemerne med oversvømmelse og lugt i byen ved ekstreme regnskyl. 

Gribskov er Danmarks næststørste sommerhuskommune (14.000 sommerhuse) kun overgået af 

Odsherred (ca. 22.000 sommerhuse). De mange sommerhuse har kun et mindre vandforbrug, og 

derfor bliver vandafledningsafgiften pr kubikmeter relativt stor. 

Angående debatten om ejendomsskatterne oplyste han, at det ikke er kommunen men Folketinget, 

der styrer udviklingen. Ejendomsskatterne indgår i udligningsordningen mellem kommunerne, 

hvilket betyder, at 90 % sendes videre til udligning. 

Angående en cykelsti langs Strandvejen til Vejby, så er den en vision for kommunen, men det har 

meget lange udsigter. Cykelstien fra Gilleleje til Smidstrup endte med at koste ca. 11mio kr.  

 

Efter bestyrelsens fremlæggelse var der spørgsmål til plejeprojektet på Sletten, og Hans Gjerding 

oplyste, at skoven havde status som Fredsskov, og han ville på ny drøfte afslutningen af 

plejeprojektet med Naturstyrelsen. 
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Der blev også i relation til tankerne om en sti langs Strandvejen gjort opmærksom på, at klitterne 

mellem Strandvejen og skræntsikringen er beskyttet af lovgivningen. 

De manglende toiletter på Rågeleje Strandpark blev nævnt, og Hans Gjerding lovede, at sagen vil 

blive taget op igen. 

 

Efter drøftelse af beretningerne mellem lagets medlemmer godkendtes den samlede beretning. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2012. 

Regnskabet blev forelagt af Erik Biering. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af bidrag og budget for 2013.  

Der blev stillet 2 forslag om det fremtidige partsbidrags størrelse. 

Et forslag om at fastholde bidraget på 36 kr pr part fik 4 stemmer. 

Et forslag om at reducere bidraget til 27 kr pr part fik 7 stemmer 

 

Det besluttedes således, at partsbidraget for 2014 bliver på 27 kr pr part, hvilket vil give laget en 

årlig indtægt på 3.545 parter af 27 kr = 95.715 kr. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlem. 

William Bentzen blev genvalgt. 

 

6. Valg af 2 revisorer. 

Sigurbjörn Hallsson havde meddelt, at han ikke genopstiller. 

Henrik Gernaa blev genvalgt, og Jan Wegener blev nyvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Næste års generalforsamling afholdes hos familien Niemann, Bjergvej 7. Det aftaltes, at datoen 

bliver søndag den 17. august 2014 kl. 10. 

 

Det aftaltes, at lodsejerfortegnelsen bør ajourføres. Den sendes derfor ud sammen med referatet fra 

generalforsamlingen. På lodsejerfortegnelsen er de ejendomme, der endnu ikke har fået tildelt 

partsbidrag, efter at de er blevet udstykket, mærket med gult. De pågældende grundejere og 

eventuelle øvrige grundejere i lagets område, som ikke fremgår af listen, opfordres til at kontakte 

sekretæren, således at forholdene kan blive bragt i orden. 

 

2 fotos fra Strandvejen i Rågeleje, der blev vist på generalforsamlingen, vedlægges beretningen. 

 

 

 

 

Som dirigent: William Bentzen 


