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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 

Laursen søndag den 19. august 2012. 

21 personer deltog. 

 

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

generalforsamlingen. Derpå bad han forsamlingen om at mindes Mads Brinch Jespersen, der afgik 

ved døden for nylig. Mads Brinch Jespersen var i en årrække kommunens repræsentant i lagets 

bestyrelse, og han ydede en stor indsats for laget.  

 

1. Valg af dirigent. 

William Bentzen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

William Bentzen indledte som vanligt beretningen.  

Siden sidste års generalforsamling har laget oplevet to stormfloder med mere end 1,5 m højvande 

og stormende kuling. Den første stormflod den 27. november anrettede betydelig skade på den 

ubeskyttede skræntfod øst for stensætningen. Her blev skrænten rykket helt ind til strandvejens 

rabat. Desuden blev sten og meget andet skyllet op på Strandvejen flere steder. Under den anden 

stormflod den 10. december kom blæsten fra en mindre farlig retning, og der opstod ikke yderligere 

skader. 

Heldigvis var kommunen meget hurtigt ude og fik etableret en sikring af skrænten og dermed af 

Strandvejen fra lagets stensætning til Orebjerg Rende uden udgifter for laget. 

Før efterårsstormene satte ind havde laget udført to reparationer på høfderne. Der blev sat nye 

tvinger på de sidste høfder, og på høfde nr. 4 og 5, som ligger øst hhv. vest for nedgangen ved Lille 

Orebjergvej, blev den eroderede beton i opskyldszonen forstærket med sten af passende størrelse. 

Beton-landenderne nedslides hele tiden, og nye skarpe armeringsjern kommer frem. To gange i 

foråret har Erik Biering gennemgået høfderne og bortskåret udragende jern. 

Den gamle redningsvej på Rågeleje Strandpark har kommunen ikke ønsket at opretholde. Man har 

tilmed erstattet leddet ud for redningsvejen med et fast hegn, der gav anledning til, at bestyrelsen 

henvendte sig til kommunen. 

Før badesæsonen etablerede laget en rampe af stabilt grus ved Lille Orebjergvej, således at der hele 

sommeren har været bekvem adgang ned til stranden her. Det kan ikke udelukkes, at denne rampe 

går tabt, når efterårsstormene sætter ind. 

Som vedtaget på sidste års generalforsamling blev der rettet henvendelse til kommunen om 

opstilling af en toiletvogn på parkeringspladsen på Rågeleje Strandpark. Sidst en sådan var opstillet 

var i 2009, det sidste år, hvor livredderposten var placeret ved Rågeleje Strandpark. Bestyrelsen 

opretholder kravet om et nødtoilet overfor kommunen af hensyn til den store belastning det er for 

strandparkens naboer, at deres grunde benyttes af uvedkommende.  

Omsider lykkedes det i oktober 2011 at få Kystdirektoratet til sammen med bestyrelsen at foretage 

en besigtigelse af lagets anlæg. Det har været tungt at få Kystdirektoratet til at komme på 

besigtigelse, og selve besigtigelsen blev også en tung affære. Tidligere år havde laget besøg af en 

ingeniør, der kendte kysten i detaljer, og som vejledte bestyrelsen konstruktivt. 

Denne gang var det den kysttekniske chef Per Sørensen og en medarbejder, der repræsenterede 

Kystdirektoratet. Efter besigtigelsen bad bestyrelsen ligesom ved tidligere lejligheder om at få 

Kystdirektoratets udkast til besigtigelsesnotat til gennemsyn. Det viste sig, at Kystdirektoratet, der 
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udtalte, at anlægget var vedligeholdt og opfyldte sin funktion, havde fundet anledning til at tilføje et 

afsnit, som hermed citeres: 

”Vurdering ud fra et helhedsperspektiv. Der kunne med fordel ske en forskønnelse af strækningen 

ved at fjerne høfderne. Disse vurderes som nævnt ikke at have nogen videre beskyttende effekt og 

de vanskeliggør færdsel langs kysten. Endvidere er de opbygget af uens materiale, der visuelt 

vurderes at påvirke kystlandskabet negativt.”  

Bestyrelsen bad om at få dette afsnit slettet, idet høfderne sikrer strandvejen, og der gjordes 

opmærksom på, at lagets bestyrelse har skabt et godt erfaringsgrundlag  gennem de mange år, laget 

har eksisteret, og at et enkelt medlem af bestyrelsen har været bestyrelsesmedlem siden lagets 

stiftelse i 1953. Men Kystdirektoratet ønskede ikke at slette afsnittet. 

I relation til den fortsatte debat om et sandfodringsprojekt af den ene eller den anden slags bad 

William Bentzen forsamlingen om at tilkendegive, at man var enig med bestyrelsen i, at laget skal 

fastholde høfderne frem for at forlade sig på sandfodringsprojekter. Generalforsamlingen var enig i 

bestyrelsens indstilling. 

Endelig omtaltes Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag, som bl.a. ved et årligt 

møde – i år den 25. august – giver en orientering om gode og mindre gode oplevelser, som de 

forskellige lag mellem Hundested og Helsingør har haft. Laget vil være repræsenteret ved mødet. 

 

Hans Gjerding fortsatte beretningen og redegjorde for forholdene i Rågeleje Grundejerlav, 

trafikforhold og Rågegården. 

I Grundejerlavet står sandfodring højt på dagsordenen, og der spørges til, hvad Kystsikringslaget 

Raageleje Strand Øst mener. Svaret er, at der af kystsikringsmæssige grunde ikke er behov for 

sandfodring på dette kystsikringslags strækning, men kystsikringslaget ønsker ikke at forhindre 

andre i at lave sandfodring, når det sker uden noget krav - såvel arbejdsmæssigt som økonomisk -

over for laget eller dets medlemmer. Grundejerlavet har nedsat en visionsgruppe, der den 12. august 

holdt møde med ca. 100 interesserede deltagere. Der fremkom ca. 25-30 forslag, som vil blive søgt 

prioriteret i slutningen af august. Interessen samlede sig om sand, jollehavn i Rågeleje og mere liv 

på parkeringspladsen i Rågeleje, f.eks. med konsum samt cykelsti langs Strandvejen. 

Der har været et godt samarbejde med kommunen omkring de trafikale problemer på Strandvejen, 

og der er stor tilfredshed med det færdige resultat. Stor tak til de lodsejere, der velvilligt har 

accepteret nedskæring af bevoksningen på deres ejendomme i oversigtsarealer, der hvor veje og 

stier munder ud i Strandvejen. 

Rågegårdens nye ejer Peter Vestergård er i gang med en totalrenovering af ejendommen, og han 

oplyser, at han er i dialog med Skov- og Naturstyrelsen om leje af noget af det offentlige areal, der 

grænser op til Rågegården. 

 

Per Moltzen var enig i, at lagets høfder fastholder sandstranden ligesom man kender det fra 

Hyllingbjerg i Halsnæs kommune.  

 

De andre berørte emner, som ikke har relation til kystsikringen, diskuteredes. 

 

William Bentzen oplyste, at kommunens administration har skrevet til laget og oplyst, at den er 

bemyndiget til at opfordre laget til at ændre sine vedtægter, således at kommunen ikke mere har en 

repræsentant i lagets bestyrelse. Bestyrelsen finder ingen grund til at ændre vedtægten, og vil – med 

forsamlingens accept – svare, at man anerkender modtagelsen af brevet og at bestyrelsen henholder 

sig til sin tidligere meddelte beslutning om ikke at ændre vedtægten. 

 

Forsamlingen erklærede sig enig heri og godkendte den afgivne fælles beretning. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2011. 

Regnskabet blev forelagt af Erik Biering. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
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4. Fastlæggelse af bidrag og budget for 2013.  

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. 

 

Per Moltzen foreslog, at bidraget forhøjedes med 50% til 54 kr pr. part og begrundede sit forslag. 

Per Moltzens forslag blev sat under afstemning og fik alene tilslutning fra ham selv.  

 

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

part var vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlem. 

Hans Gjerding blev genvalgt. 

 

6. Valg af 2 revisorer. 

Henrik Gernaa og Sigurbjørn Hallsson blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Intet med relation til kystsikringen. 

 

Næste års generalforsamling afholdes hos Polly Jørgensen, Store Orebjergvej 67 B. Det aftaltes, at 

datoen bliver søndag den 18. august 2012 kl. 10. 

 

 

 

Som dirigent: William Bentzen 


