
Erik Biering 

Sekretær for Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953 

13. maj 2017 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953. 

 

Mødet afholdtes fredag den 12. maj 2017 kl 16:30 (Store bededag) 

med mødested 

Trappen der går ned over stenkastningen på Rågeleje Strandpark 

 

Deltagere:  

Hans Gjerding, Philip Tønnesen og Erik Biering (sekretær, referent) 

Afbud fra Jannich Petersen 

 

1) Årsmødet i Samvirket for Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag den 25. marts 2017. 

Der er endnu ikke kommet referat fra mødet. 

På foranledning af Jan Ferdinandsen, Kystsikringslaget Gilbjerghoved, blev det besluttet, at 

Samvirket skulle arbejde for at få flere private grundejere med i Samvirket. 

Derimod forkastede forsamlingen et forslag fra Jan F om at Samvirket skulle opfordre byrådet til at 

høre kystgrundejerne om deres indstilling til projektet ”Nordkystens fremtid”. 

Ellers domineredes mødet af veltalende grundejerforenings-repræsentanter med begrænset 

kystlængde, og der taltes om, hvorvidt 1. række skulle betale 30 eller 50 % af udgifterne til 

projektet Nordkystens Fremtid. 

 

Ad. 1) Orienteringen taget til efterretning. 

 

2) Kommunens orienteringsmøde om Nordkystens fremtid i februar 2017. 

Laget kan evt. reagere på det tekniske projekt jf. lagets brev til kommunen i 2016.  

Efter generalforsamlingen til sommer kunne vi skrive til kommunen og anbefale, at alt det sand, der 

planlægges udlagt mellem Rågeleje og Trillingerne, bliver lagt på Rågeleje Vest, da det er der, der 

er behov. 

Vi har intet behov, og vores bygninger og Strandvejen på vores strækning er ikke truet indenfor en 

25 års periode. Vi har ikke større interesse i projektet end en hvilken som helst borger har. 

 

Ad 2) HG tager punktet med i bestyrelsens beretning. 

 

3) Sankt Helenekilde Kystsikringslags mail til borgmesteren af 24.4.2017 

Skal laget forholde sig til denne mail? 

 

Ad. 3) HG tager punktet med i sin beretning. 

 

4) Drøftelse af de forskellige modeller for betaling til ”Nordkystens fremtid”. 

Status for de betalingsmodeller, der er i spil og drøftelse af dem. 

 

Ad. 4) Vi afventer et udspil fra kommunen. 

 

5) Omfordeling af bidrag. 



På generalforsamlingen til sommer kan vi orientere om forløbet med Lille Orebjergvej 10 og Store 

Orebjergvej 73. 

Samtidig kan vi meddele, at vi vil rette en forespørgsel til Hyttebakke 10A og 10B, som er de sidste 

ejendomme, hvor kystsikringsbidraget ikke er blevet fordelt ved udstykning i gamle dage. 

Vi kan skrive til dem med et forslag om omfordeling og en anmodning om bekræftelse på, at de er 

enige. 

 

Ad 5) HG tager punktet med i bestyrelsens beretning. 

 

6) Udførte reparationsarbejder i marts 2017. 

3 betonlandender blev delvis fjernet og erstattet med sten. 

Mariannes sti blev retableret med materialer fra stranden. Forhåbentlig er den ikke skyllet væk 

siden. 

Per Sørensen, Kystdirektoratet dukkede uventet op ved arbejdets start den 1.3. og udkastede den 

tanke, at det arbejde, som vi udførte over 3 dage, var en renovering, som krævede Kystdirektoratets 

tilladelse. 

Jeg sagde, at det blot var de sidste reparationer efter Bodil og Urd. 

Kalkulation for entreprenørarbejdet: 110.000 kr inkl moms. 

Tilbud: 88.656 kr inkl moms 

Slutregning: 93.539 kr inkl moms. 

 

Ad. 6) Orienteringen taget til efterretning. 

 

7) Resterende underskrifter på Netbank-aftale. 

Der mangler stadig nogle bestyrelsesunderskrifter på de mange papirer. 

 

Ad. 7) Nu mangler kun en enkelt underskrift (JP). I alt er der sat 21 underskrifter på Netbank-

papirerne. 

 

8) Fremtidige arbejder på anlægget. 

Vi kan gentage besigtigelsen med medlemmerne efter den kommende generalforsamling. På 

baggrund af besigtigelsen kan bestyrelsen efterfølgende tage stilling til, om der i den kommende 

vinter skal udføres nogle – formentlig mindre - arbejder. Vi kan i budgettet sætte 100.000 kr af i 

2018 til eventuelle reparationer på anlægget. 

 

Ad. 8) Ved besigtigelsen konstateredes, at stormfloden Urd, og dens forgængere havde bagskyllet 

skræntsikringen på Rågeleje Strandpark. Det blev besluttet, at foreslå generalforsamling at 

skræntsikringens bagstøtte repareres for ca. 200.000 kr på en 100 m lang strækning, når der er 

økonomisk grundlag. Budget og langtidsbudget justeres. 

EB kontakter kommunen vedr. evt. regulering af terrænet på Rågeleje Strandpark. 

 

På generalforsamlingen orienterer vi om, at de stenlandender, der er etableret på høfde 4 – 9 vil 

blive nivelleret, således at vi kan følge med i, om de sætter sig, og hvor meget de evt. sætter sig. 

Stenene er lagt uden fiberdug under men direkte på den hårde ler, der ligger under sandstranden. 

 

9) Betonmuren på lagets strækning. 

Drøftelse af betonmuren på vores strækning herunder ejerforhold. 

 



Ad. 9) Punktet drøftedes. Vi tager ikke nogen initiativer pt. 

 

10) Generalforsamling 2017 

Dagsorden og budget for 2017-2018 

 

Ad. 10) I konsekvens af punkt 8 udarbejder EB nyt forslag til dagsorden og budget. 

På generalforsamlingen orienterer HG om, at proceduren  for underskrifter på regnskabet fremover 

ændres, således at ikke hele bestyrelsen men kun formanden skriver under. Det skyldes store 

vanskeligheder med at nå de mange underskrifter med dagens postgang. 

 

 

 

 

På vegne af formanden Hans Gjerding 

Erik Biering 

 

 

 

 

 


