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KYSTSIKRINGSLAGET RAAGELEJE STRAND ØST AF 1953 

Sekretær: Erik Biering,                             Mobil: 20152679                              E-mail: 2biering@mail.dk 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Kystsikringslaget Raageleje Strand Øst af 1953 

 

Kystsikringslaget Raageleje Strand Øst af 1953 afholdt ordinær generalforsamling hos familien Niemann 

søndag den 17. august 2014. 

Ca. 28 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 aflagde som vanligt den indledende del af beretningen. 

Denne er i år delt op i afsnit, dikteret af stormen ”Bodil” og de skader, den forårsagede. 

 

Stormen ”Bodil” den 6. december 2013 ramte nordkysten som en stormende kuling fra nordvest kombineret 

med næsten 2 m højvande forårsagede skader på hele Nordkysten. 

På vort anlæg var skaderne heldigvis af mindre omfang. 

 

Adgangsvejen overfor Lille Orebjergvej. 

Adgangsvejen ned til stranden fra Strandvejen overfor Lille Orebjergvej blev skyllet væk. Den blev anlagt i 

2012 og var en velkonstrueret, fast vej af stabilt grus, og både i sæsonen 2012 og i sæsonen 2013 var den en 

meget benyttet adgang til stranden.  

En ny adgangsvej vil til påske 2015 blive etableret efter de oprindelige principper og med de tilsvarende 

materialer.  

 

Afslutningen af stensætningen langs stranden. 

Stensætningen blev skadet i den østlige ende. 

Disse skader har vi repareret. 

Efterfølgende tilførte kommunen en del ral på stranden omkring Orebjerg Rende, således at også denne 

strækning nu er ført tilbage til situationen før ”Bodil”. 

 

Rapport om anlæggets udvikling og tilstand.  

Lagets sekretær, som tillige er lagets ingeniør har udarbejdet en rapport om lagets udvikling fra starten 

omkring 1953 og frem til i dag. I rapporten har vi nu et grundlag for vore fremtidige dispositioner. Rapporten 

vil fremover blive fulgt op med registrering mv. når der sker en udvikling på kysten. Lagets medlemmer vil 

kunne rekvirere den illustrerede rapport pr e-mail hos sekretæren på 2biering@mail.dk. 

Ideen til rapporten er baseret på er godt forslag på sidste års generalforsamling fra den del af lagets 

medlemmer, som administrerer det fælles badeareal ved Rævestien. 

 

Sandfodring. 

Gribskov kommune bidrager stadig til debatten om etablering af ”sandfodring” på Nordkysten i en eller anden 

form. 

Bestyrelsens holdning, der flere gange er blevet støttet af en generalforsamling, er fortsat, at lagets opgave 

alene er at sikre lagets kyst på den for medlemmerne billigste og rimeligste måde, dvs. med faste anlæg som 

dem vi har. 

 

Bestyrelsens beretning blev fortsat af Hans Gjerding, der orienterede om aktiviteter i Rågeleje og Udsholt 

området. Han redegjorde for arbejdet med trafiksikring af Strandvejen, og han fortalte om den smukke 

istandsættelse af Rågegården, som den nye ejer har udført. 

 

Redegørelsen gav anledning til udveksling af ideer til især trafiksikring af Strandvejen. 
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Beretningen afsluttedes med Jannich Petersens indlæg. Han redegjorde nærmere for samarbejdet i de 3 

kommuner i Nordsjælland, hvor man betragter Nordkysten som en helhed. Især de tekniske udvalgsformænd 

fra Gribskov og Helsingør er fokuseret på sandfodring, men Halsnæs i alt fald i starten har haft en mere 

reserveret holdning til ideen. Det er planen, at de tre byråd til september skal holde et fællesmøde om emnet. 

Han omtalte om en mulighed for en kommunalt finansieret sandfodring på en kortere strækning, som 

efterfølgende kunne følges op af permanent sandfodring betalt af grundejere. 

Der har tidligere i kommunen været rejst spørgsmålet om ophævelse af krav om at kommunen ikke skal være 

repræsenteret i de lokale bestyrelser. Sagen er formelt endnu ikke slut men er taget til efterretning, og Jannich 

Petersen betragter sig som kommunens repræsentant i lagets bestyrelse. Denne ordning har bestyrelsen hele 

tiden ønsket og Jannich Petersener er selv interesseret. 

Herefter gav han en bredere orientering om eventuel kloakering i Rågeleje og om de meget langsigtede planer 

om en fortsættelse af cykelstien langs Strandvejen. 

 

Den samlede beretningen blev herefter forelagt til generalforsamlingens godkendelse.  

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for året 2013. 

Regnskabet blev forelagt af Erik Biering. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af bidrag og budget.  

Det aftaltes, at bidraget, som er på 27 kr pr part fastsættes til 36 kr pr part for 2015. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlem. 

Hans Gjerding blev genvalgt. 

 

6. Valg af 2 revisorer. 

Henrik Gernaa og Jan Wegener blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Næste års generalforsamling afholdes hos Hanne og Tom Schackinger, Hyttebakken 1.  

Det aftaltes, at datoen bliver søndag den 16. august 2015 kl. 10. 

Af hensyn til værterne vil man ved indkaldelsen blive anmodet man om at give besked om man deltager på 

hanne.schackinger@gmail.com eller på tlf. 26739799. 

 

Der blev spurgt til ansvar for placering af en vandmålerbrønd. Jannich Petersen henviste spørgeren til Udsholt 

Vandværk, som er en selvstændig andelsforening. 

 

Der blev spurgt til kloakering i Rågeleje. Jannich Petersen var klar over vanskelighederne og 

vandproblemerne og redegjorde nærmere for sin vurdering af situationen. 

 

 

 

 

Som dirigent: William Bentzen 
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