Formandens beretning

Det er med stor glæde, at jeg på bestyrelsens vegne endelig kan byde velkommen til årets
generalforsamling i ”Foreningen Rågeleje Strand”. Endnu engang er det tid til at gøre status og se
tilbage på året, der er gået og planerne for det kommende år.

Vi er pt. 111 medlemmer i foreningen. Udover medlemmerne aflægger også mange gæster
foreningens arrangementer et besøg, dels medlemmers gæster, dels folk fra nærområdet. Vi er 4
bestyrelsesmedlemmer, men foretog ved den ekstraordinære generalforsamling sidste år en
vedtægtsændring, der betyder, at bestyrelsen består af formand, kasserer og to til tre
medlemmer. Valget af 5. medlem er på dagsordenen i dag, og bestyrelsen foreslår Janne Basbøll.
Vi har i den forløbne periode afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor arrangementerne evalueres og
kommende planlægges - ligesom økonomien er et fast punkt på dagsordenen.

Foråret 2020 var jo specielt for alle og selvfølgelig også for foreningen. Vi nåede lige at afholde
februar arrangementet med Frans Rasmussen, der fortalte om sit mangfoldige liv som dirigent,
kapelmester og musikformidler, da alt lukkede ned på grund af Coronaen, og de planlagte
arrangementer i marts og april måtte aflyses og udskydes. Til gengæld havde vi et efterår 2019
med tre velbesøgte arrangementer:
27. september stod gruppen ”Kakace” for en Dirch Passer viseaften
25. oktober var der foredrag på programmet, hvor Rigmor Westh Baagøe på entusiastisk vis
fortalte om ”Pilgrimsruten Esrum – Tisvildevejen”.
22. november lagde Danmarks ældste professionelle jazzorkester ”Kansas City Stompers” vejen
forbi Rågeleje - en fantastisk aften!

Alle arrangementer startede med fællespisning, som bød på lækker og varieret mad – og som altid
gik snakken, og stemningen var i top.

De sidste lange tider har budt på usædvanlig mange mennesker og megen aktivitet i
sommerlandet – det er jo dejligt! Men nu er det i aftagende, og det er her ”Foreningen Rågeleje
Strand” kommer ind i billedet med sine kulturelle arrangementer på Restaurant ”Søstjernen”…. så
vi holder liv i Rågeleje også udenfor højsæsonen! Vi satser på endnu en god efterårssæson, hvor vi
naturligvis følger myndighedernes retningslinjer og passer på hinanden.
Programmet, der er sendt ud, byder på dansk/irsk folkemusik v. gruppen ”Mc Larsen” i september,
den super musikalske pigetrio ”Sara Grabow og den gamle sangskat” i oktober og endelig foredrag

om ”Heatherhill” v. lektor Mads Th. Haugsted i november. Programmet finder I også på
www.raageleje.dk , hvor I kan læse alt om foreningen. Hvis I i øvrigt har forslag til kommende
arrangementer, så kom endelig med dem, og vi kigger på dem. Vi kan selvfølgelig ikke love, at de
bliver ført ud i livet, da mange ting spiller ind ved tilrettelæggelsen af et program.

Endelig skal der lyde en stor tak til vores trofaste medspillere:
Restaurant ”Søstjernen” for godt samarbejde, god mad samt professionel og venlig betjening
Poul Erik Skelgaard for at revidere foreningens regnskab
Berit Aagesen for at lægge alt om foreningen på Rågelejes hjemmeside www.raageleje.dk samt på
den lokale Facebook side
Grethe Egedal og Tove Nygaard Jensen for akkompagnement ved fællessang
Bent Bundgaard for at sige ja til hvervet som ordstyrer ved generalforsamlingen i dag

Og ikke mindst tak til alle medlemmer for jeres opbakning til foreningen!

På gensyn i september!

