
Referat 

Generalforsamling, “Foreningen Rågeleje Strand” 2016, søndag den 29. maj 2016 

kl.10-12 på café ”Ved Stranden”. 

1.Valg af dirigent  

Uffe Raahede blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Valg af referent 

Tove Nygaard Jensen blev valgt. 

3.Valg af stemmetællere 

Martha Sand og Steffen Ferguson blev valgt. 

4. Formandens beretning 

Formanden indledte beretningen med at takke alle de, der har været med til at gøre Foreningen 

Rågeleje Strand til det, den er i dag- en velfungerende forening med knap 100 medlemmer og mange 

gæster. 

Først og fremmest tak til medlemmerne for opbakning til foreningen og deltagelse i foreningens 

arrangementer. 

Derudover tak til:  

David Holtz, caféens forpagter for godt samarbejde. 

 

Bestyrelsesmedlemmer for gode og konstruktive timer sammen – tak til Janne Basbøll for hendes tid 

som kasserer. Janne fortsætter på sidelinjen. 

Tove Nygaard Jensen for blandt meget andet at bistå bestyrelsen med diverse musikalske opgaver.  

 

Mads Haugsted for at stå for lay out i forbindelse med foreningens folder. 

 

Berit Aagesen for at give foreningen PR på www.raageleje.dk  samt i Rågelejes Facebook gruppe. 

 

Poul Erik Skelgaard for trofast at revidere foreningens regnskab. 

 

Stephen Ferguson for at hjælpe til i baren ved foreningens arrangementer 

 

Vores sponsorer Min Købmand Rågeleje, Nordic Park, Gribskov Kommune, Grundtvigsk Forum, 

Nordeafonden og Tuborgfondet. 

Og sidst - men ikke mindst, skal rettes en kæmpe tak til Uffe Raahede, som har ydet en meget stor 

indsats for at skaffe økonomisk støtte til foreningen - hvilket må siges at være lykkedes til fulde.  

 

http://www.raageleje.dk/


Foreningen har i den forløbne periode modtaget støtte på i alt 40.000 kr., fordelt således: 

Min Købmand kr.1.000 

Nordic Park kr.1.000 

Gribskov Kommune kr. 7.000 

Grundtvigsk Forum kr.7.500 

Nordeafonden kr.8.500 

Tuborgfondet kr.15.000 

 

Foreningen er nu kommet i besiddelse af el-klaver, sangbøger, projektor, lærred, 

mørklægningsgardiner, lydanlæg og mikrofon. 

 

Foreningen er ved at undersøge muligheder for opbevaring og forsikring  af nyanskaffelserne. 

 

Foreningen er blevet godkendt som folkeoplysende forening af Gribskov Kommune, hvilket betyder, at 

vi nu kan søge kommunen om tilskud til forskellige arrangementer. 

 

Arrangementer i 2015/2016 

 

Foreningen har afholdt i alt seks arrangementer  

 

25. september: Rolskov Duo (pop, rock, blues & folk) 

 

30. oktober: ”Natur-og rejseindtryk fra 20 års rejser i Mongoliet”, v. Birgith Sloth 

 

20. november: ”Grundtvig”, v. Uffe Raahede 

 

26. februar: ”Irsk aften” med folkemusikgruppen Hils Billy 

 

8.april: ”Ølrejsen i Mellemeuropa”, v. Carsten Berthelsen 

 

20. maj: ”Sydafrika – rejseindtryk fra regnbuenationen”, v. Birgith Sloth 

 

Desværre var vi pga. sygdom nødt til at aflyse arrangementet ”Husene i Rågeleje, hus- og tidsbilleder” 

v. Sten Johnsen og Mads Haugsted. Arrangementet vil blive holdt på et senere tidspunkt. Tak til Birgith 

Sloth for at træde i stedet med et af sine rejseforedrag! 

Efterårets program, som bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på, bliver udsendt i august. Vi kan 

allerede nu afsløre, at et af arrangementerne vil blive en indvielsesfest, hvor vi vil fejre erhvervelsen af 

det nye el-klaver. 

 

5. Regnskabsaflæggelse 

 

Kassereren fortalte om regnskabet og henviste til den omdelte kopi 

 

Regnskabet godkendtes med applaus. 

 



6. Behandling af indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

 

Det årlige kontingent forbliver på 75 kr. pr. medlem 

 

8. Godkendelse af budget for 2017 

 

Kassereren fremlagde forslag til budget for 2017, som runddelt på generalforsamlingen. 

Budgettet blev godkendt 

 

9. Valg af formand 

Marianne Mygind var ikke på valg i år 

 

10. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer 

Nynne Hagstrøm var ikke på valg i år 

Birgith Sloth, næstformand, var på valg, var villig til genvalg og blev valgt 

Janne Basbøll, kasserer, var på valg og ønskede ikke at genopstille 

Tove Nygaard Jensen, af bestyrelsen foreslået som nyt medlem, modtog valg og indtræder som 

kasserer i foreningen. 

 

11. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Poul Erik Skelgaard. Genvalget skete med applaus. 

 

12. Evt. 

a. Der var forespørgsel fra Hanne Skelgaard vedr. muligheder for opbevaring og forsikring af 

foreningens anskaffede effekter. Bestyrelsen arbejder på at skaffe tilbud fra forskellige 

forsikringsselskaber. 

b. Bent Bundgaard takkede foreningen for de gode og forskelligartede arrangementer. Som relativ ny 

sommerhusbeboer i Rågelejeområdet er foreningen med til at  give én følelsen af at være velkommen 

og komme på ”nik og hej” med folk i området.  

c. Uffe Raahede supplerede med en konstatering af, at foreningen ikke alene hjælper med 

”folkeoplysning til folket” men også med ”folkeoplysning med folket”.  

 

Referent Tove Nygaard Jensen 

 

 

 


