
Erik Biering 

Sekretær for Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953 

22. april 2018 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953. 

 

Mødet afholdtes søndag den 22. april 2018 hos Philip Tønnesen, Store Orebjergvej 69. 

 

Deltagere:  

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

 

1) Orientering fra orienteringsmøde om den ændrede Kystbeskyttelseslov hos advokatfirmaet 

Horten den 13.3.2017. 

 

Ad.1) Hans Gjerding refererede fra mødet og Erik Biering supplerede. 

Præsentationsmaterialet fra mødet lægges på hjemmesiden. 

 

2) Den kommende generalforsamling den 19. august 2018 kl 10:00 hos Jan Wegener 

 

Ad. 2) Enighed om at anbefale generalforsamlingen at partsbidraget fastholdes på de nuværende 50 

kr pr part. 

 

3) Den strandede omfordelingssag vedr. Lille Orebjergvej 10 og Stpre Orebjergvej 73. 

 

Ad.3) Bestyrelsen debatterede sagen med udgangspunkt i skrivelse fra kommunen af 6. januar 2017 

med kommunens endelige og juridiske vurdering v/jurist Tina Sommer, se vedhæftede bilag. 

Konklusionen blev, at bestyrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at arbejde videre med sagen, 

som skyldes en manglende omfordeling af kystbidrag og manglende tinglysning af medlemspligt 

ved en udstykning, der er sket i perioden1968 til 1992. 

Bestyrelsen betragter herefter sagen som afsluttet. 

Jan Wegener og Peter Laursen får tilsendt bestyrelsens vurdering, og de stilles frir mht. deres egen 

henvendelse til Gribskov kommune. 

 

4) Samvirket af Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag og kommunernes projekt ”Nordkystens 

fremtid”. 

 

Ad. 4) Samvirkets arbejde koncentrerer sig p.t. om at følge og søge at påvirke 

sandfodringsprojektet. 

Ingeniørfirmaet Niras arbejder videre med projektet. Nærmere information om projektet og dets 

fremdrift findes på kommunens hjemmeside. 

Det helt store spørgsmål er nu som tidligere, hvor pengene til at realisere projektet skal komme fra. 

 

5) Registrering af stenhøfdernes og betonmurens højde. 

 

Ad. 5) Der er rejst tvivl om, hvorvidt stenhøfderne, som er etableret på lerbund under sandet uden 

underlag af dug, vil bevare kotehøjden eller sætte sig med tiden. 

Derfor nivellerede Erik Biering med hjælp af Jan Wegener høfderne 3 – 9 den 8.11.2017. Samtidig 

nivelleredes muren langs strandvejen. 



Det er så hensigten at lave et nyt nivellement senere i år og vurdere, om der evt. er sket sætninger af 

stenene. Stenenes nuværende højde giver ikke anledning til bekymring. 

Ved nivellementet af muren blev vi opmærksom på, at den fra høfde 7 til høfde 9 gradvis bliver 

højere fra kote 2,5 til kote 3,25, formentlig fordi den følger højden på terrænet bag den. 

 

6) Fremtidige vedligeholdelsesarbejfer 

 

Ad. 6) Det på generalforsamlingen vedtagne arbejde på skræntsikringen af sten planlægges udført 

til efteråret, når den nødvendige finansiering er til stede. Det har yderligere den fordel, at 

kommunen på det tidspunkt efter det oplyste vil have overtaget myndighedsopgaven vedr. 

godkendelse af ændringer på eksisterende anlæg m.v. fra Kystdirektoratet, således at projektet alene 

bliver en sag mellem kystsikringslaget og kommunen. 

 

 

 

På vegne af formanden Hans Gjerding 

Erik Biering 

 

 

 

 

Bilag: 

Kommunens afgørelse vedr. Store Orebjergvej 73 og Lille Orebjergvej 10 af 6. januar 2017 


