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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 familien 

Wegener søndag den 21. august 2011. 

21 personer deltog. 

 

1. Valg af dirigent. 

Adv. Will. Bentzen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Will. Bentzen  omtalte indledningsvis det sandfodringsprojekt, som grundejere i Rågeleje Vest og 

ved Vincentstien har søgt fremmet. Kommunen har promoveret projektet, men en afstemning blandt 

de grundejere, der var udpeget til at skulle omfattes af projektet, viste 2/3 flertal imod det, og 

derefter besluttede byrådet den 20. juni, at det ikke skulle fremmes. 

 

Anlæggets tilstand er pt. følgende: 

Betonmuren og stensætningen langs kystskrænten er i god stand. 

Træhøfder på nær 3 stk. fik sidste sommer nye tvinger. De sidste 3 vil få nye tvinger så snart 

vejrforholdene tillader det. 

Beton-landenderne eroderes stadig, og udragende jern afskæres jævnligt. Der er afskåret jern to 

gange dette forår. Det er planen som et forsøg at erstatte den yderste del af høfde 5´s betonlandende 

med sten. Til næste års generalforsamling kan det vurderes, om dette er en hensigtsmæssig metode. 

 

Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag tager sig af forskellige praktiske opgaver. 

Vort lag er med i Samvirket, som er i dialog med Kystdirektoratet om hjælp og støtte til lagene. 

Samvirket er i gang med at konkretisere grundlaget for Samvirkets opgaver. Bestyrelsens holdning 

er, at vi ikke skal deponere vore rettigheder i Samvirket, og at Samvirket ikke skal kunne træffe 

beslutninger på vores vegne, hvilket er taget til efterretning af Samvirkets forretningsudvalg og 

medtaget i Samvirkets oplæg til det skriftlige grundlag for Samvirket. 

En af de opgaver, Samvirket har udført, er en detaljeret registrering af hvilke lag, der findes på 

Nordkysten, med matrikelnumre, kontaktpersoner osv. 

En anden opgave, man har påtaget sig, er igen at sætte gang i regelmæssige besigtigelser af de 

enkelte anlæg fra Kystdirektoratet, ligesom tidligere. Det ser ud til at lykkes, men det har været 

svært at få startet. Vort lag skulle have været besigtiget i starten af september, men det er foreløbig 

udskudt til oktober. 

 

Om Kystsikringslaget Raageleje Vest er der forlydender om, at det har planer om at bygge en eller 

flere bølgebrydere og foretage en sandfodring i lille skala. 

 

Hans Gjerding fortsatte beretningen og kunne oplyse, at Kystsikringslaget Raageleje Vest også vil 

sikre betonmuren mod underminering, og at budgettet hertil er på 1,8 mio kr. 

Derefter refererede han fra Grundejerlauget, hvor han bl.a. var blevet spurgt om vort 

kystsikringslags holdning til kommunens strandfodringsprojekt. Han havde svarets stilling, at laget 

ikke var negativ, men afventende. 

Herefter gennemgik han de trafikale opgaver, som Grundejerlauget søger at løse i samarbejde med 

kommunen og andre myndigheder. Der er tilsagn om 250.000 kommunale kr pr år, første gang i 

2012, til hastighedsdæmpende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger på Strandvejen. Det er 
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forventningen, at hastigheden søges nedsat bl.a. ved hjælp af chikaner (ikke bump), og at 

sikkerheden for krydsende fodgængere ved Lille Orebjergvej og flere andre steder skal forbedres. 

Grundejersammenslutningens samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland om det grønne areal 

ved Slettevej forløber godt.  

 

Per Moltzen, som er grundejer ved Lille Orebjergvejs udmunding i Strandvejen, var positiv overfor 

klipning af bevoksningen for at sikre overblikket til Strandvejen, og han gjorde opmærksom på den 

meget ujævne rampe ned til stranden overfor Lille Orebjergvej. 

 

Hans Gjerding oplyste, at bestyrelsen havde drøftet muligheden for etablering af en rampe til 

stranden. Erik Biering havde lavet skitseprojekt og overslag for en rampe i jernbeton. I første 

omgang anbefaler bestyrelsen, at nedgangen før badesæsonen i 2012 glattes af med grus, der enten 

opdozes fra stranden eller tilkøres. 

 

Jannich Petersen  redegjorde for sin baggrund i lokalområdet. Han orienterede om udviklingen, der 

startede i halvtredserne med store sommerhusudstykninger langs kysten mellem Rågeleje og 

Smidstrup, og han kom ind på de positive erfaringer med T-høfder, som man har gjort i Smidstrup. 

 

Han kom også ind på sandfodringsprojektet, som var startet af grundejere i Rågeleje Vest, som ikke 

har vedligeholdt deres kystsikring. Projektet var bakket op af tre partier, og det var ham, der havde 

foreslået at høre alle de involverede grundejere ved en vejledende afstemning.  Som bekendt blev 

resultatet, at der blandt grundejerne var flertal imod projektet, og at Byrådet efterfølgende 

besluttede, at det ikke skulle fremmes. 

 

Han kom også ind på kommunens investeringer på vejområdet og bekræftede, at der var afsat 

250.000 kr om året til lokalområdet i budgettet for 2012 og fremefter. Om cykelstien langs 

Strandvejen, som pt. slutter i Smidstrup, kunne han sige, at det forekommer helt urealistisk, at der 

kan blive råd til at forlænge den mod vest i en overskuelig fremtid. 

 

William Bentzen gjorde opmærksom på, at der på Rågeleje Strandparks areal var en adgang til en 

redningsvej til stranden via en bom med nøgle. Det er et kommunalt anliggende, hvilket man 

tidligere har fået kommunens bekræftelse på, men uheldigvis er bommen, der var blevet ødelagt ved 

hærværk, erstattet af et hegn, der er ført på tværs hen over adgangsvejen, der herved ikke er farbar. 

Rampen til vandet savner vedligeholdelse. Kommunen bør bringe disse forhold i orden hurtigst 

muligt. 

Det aftaltes, at Erik Biering sender en mail herom til Jannich Petersen. I øvrigt nævnte Jannich 

Petersen, at der er en medarbejder i kommunen, som pt. registrerer, hvilke veje, der skal opretholdes 

som redningsveje. 

 

Solveig Sande Pedersen gjorde opmærksom på et stort behov for opstilling af en toiletvogn eller 

lignende på parkeringspladsen på Rågeleje Strandpark i sommersæsonen, ligesom det før er sket. 

Der har i sommer været store gener, fordi Strandparkens gæster har anvendt naboernes haver som 

toilet. 

Erik Biering vil tillige skriftligt anmode Jannich Petersen om at foranledige, at kommunen foretager 

det forenødne. 

 

Den samlede beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2010. 

Regnskabet blev forelagt af Erik Biering. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af budget for 2012.  
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Bestyrelsen indstillede, at partsbidraget fastholdes på 36 kr pr part, hvilket vil give laget en årlig 

indtægt på 3.545 parter af 36 kr = 127.620 kr. Indstillingen er begrundet med, at de resterende 

gamle tvinger på høfde 3, 5 og 9 skal udskiftes, at der som et forsøg udføres en reparation af høfde 

5s betonlandende. 

 

Per Moltzen foreslog, at bidraget forhøjedes til 54 kr pr. part, for at der kunne sættes mere kraft bag 

den løbende renovering af anlægget. 

 

Per Moltzens forslag blev sat under afstemning og fik tilslutning fra 3 grundejere. 

 

Herefter konstaterede dirigenten, at bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 36 kr pr 

part var vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlem. 

William Bentzen blev genvalgt. 

 

6. Valg af 2 revisorer. 

Henrik Gernaa og Sigurbjørn Hallsson blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Intet. 

 

Næste års generalforsamling afholdes hos familien Laursen, Hyttebakken 14. Det aftaltes, at datoen 

bliver søndag den 19. august 2012 kl. 10, og at medlemmerne vil blive opfordret til at give besked 

om de deltager på e-mail 2xlaursen@mail.dk 

 

 

 

Som dirigent: Will. Bentzen 


