
Referat 

Generalforsamling ”Cafe Ved Strandens Venner” 2015, søndag den 31. maj 2015 

kl.10-12 på café ”Ved Stranden”. 

1.Valg af stemmetællere 

Bent Bundgaard og Steffen Ferguson blev valgt 

2.Valg af dirigent 

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

3.Formandens beretning 

Endnu et år er gået, og foreningen er netop ved at runde de 2 år, har knap 100 medlemmer og har 

efterhånden fundet sin form. 

I det forløbne år har caféen skiftet forpagter, og vi er så heldige, at den ny forpagter David Holtz er meget 

interesseret i, at foreningens arrangementer på café ” Ved Stranden” fortsætter – stadig på udvalgte 

fredage forår og efterår og med mad af samme gode standard og til samme rimelige pris som tidligere. Vi 

ser frem til samarbejdet med David. 

Arrangementer i det forløbne år 

Foreningen har afholdt seks arrangementer - tre efterår og tre forår med flg. indhold: 

Eddie van Lüthje Duo 

Fællesspisning 

Vinsmagning, v. Dehlholm Vine 

”Kunstnerne i Tisvilde”, v. Chr. Friis 

Den Spanske Musik- og Kulturforening 

”Rågelejebilleder”, v. Mads Haugsted og Nynne Hagstrøm  

Program efterår 2015 (udsendes til medlemmer i løbet af sommeren) 

25.september: ”Rolskov Duo”, v. Morten Rolskov og Robert Nilsson  

31. oktober: ”Rejseindtryk fra Mongoliet”, v. Birgith Sloth 

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

Der har været afholdt mange forskellige arrangementer i foreningen, og når vi i bestyrelsen ser tilbage på 

deltagerantallet i disse, kan vi konkludere, at interessen har været størst for de arrangementer, der har 

budt på mere end blot spisning. Derfor har bestyrelsen besluttet, at alle arrangementer fremover er med 



indslag i form af musik, sang, foredrag eller andet, og at vi fortrinsvis vil satse på lokale kræfter. Vi er meget 

åbne overfor for gode ideer, så har I et ”emne” så kom med det. 

Fra næste år er der planer om at lave 1-2 årlige arrangementer med spisning og fællessang, ledet af et eller 

flere af foreningens musikalske medlemmer eller måske en eller flere udefra.  

Prisen på foreningens arrangementer vil som hidtil ligge på 150-200 kr. 

Alle arrangementer vil fremover starte kl. 18.30 af hensyn til arrangørerne.  

Økonomisk støtte til foreningen 

Sidste år prøvede bestyrelsen at søge midler til foreningen men fik afslag – sandsynligvis på grund af 

foreningens navn, der kan opfattes som om, foreningen støtter caféen økonomisk. Siden har ansøgningerne 

stået på standby, dels på grund af foreningens situation i forbindelse med forpagterskifte, dels fordi vi 

afventer endelig godkendelse af foreningens nye navn på generalforsamlingen. Vi håber, at det nye navn og 

den ny formålsparagraf, som blev vedtaget i februar, kan være medvirkende til at åbne døre for tilskud til 

foreningen.  

På ønskesedlen står el-klaver, sangbøger, projektor og lærred - udstyr som i længden er for dyrt at leje. 

Derudover overvejes at søge tilskud til enkelte arrangementer.  

Tak 

Jeg vil gerne rette en rigtig stor tak til de medlemmer, som på hver deres måde, har vist deres engagement 

i foreningen i det forløbne år: 

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

Uffe Raahede - for tilbud om at undersøge mulighederne for tilskud til foreningen og skrive ansøgninger  

Mads Haugsted - for løbende at revidere foreningens folder samt for hans og Nynne Hagstrøms indlæg 

”Rågelejebilleder” 

Tove Nygaard Jensen - for guitarakkompagnement til den nye Rågelejesang samt hendes og Grethe Egedals 

stående tilbud om at spille til fællessang (guitar, klaver og tværfløjte) 

Poul Erik Skelgård - for at revidere foreningens regnskab 

Derudover tak til alle medlemmer for jeres opbakning til foreningens arrangementer. 

God sommer og på gensyn i september! 

Beretningen godkendtes med applaus 

4. Regnskabsaflæggelse 

Kassereren fortalte kort om regnskabet og henviste til udsendte samt runddelte kopi. 

Regnskabet godkendtes med applaus. 



5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne. 

6. Forslag til ændring af foreningens navn jf.§1 stk.1 i vedtægterne 

Formanden forklarede baggrunden for ønsket om at ændre navnet til ”Foreningen Rågeleje Strand”, som 

allerede drøftet på den ekstraordinære generalforsamling. Alle tilstedeværende medlemmer kunne tilslutte 

bestyrelsens forslag.  

7. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2016 hævet til 75kr. 

Forslaget blev vedtaget ved enstemmighed. 

8. Godkendelse af budget for 2016 

Kassereren forlagde forslag til budget for 2016, som udsendt samt runddelt på generalforsamlingen. 

Budgettet blev godkendt. 

9. Valg af formand 

Marianne Mygind erklærede sig villig til genvalg og blev valgt med applaus. 

10. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer 

Nynne Hagstrøm er på valg og er villig til at genopstille. Nynne blev genvalgt med applaus. Formanden 

forklarede, at der på næste generalforsamling vil blive stillet forslag om, at vedtægterne ændres, således at 

bestyrelsen kommer til at bestå af op til 5 personer. Indtil da bistår Tove Nygaard Jensen bestyrelsens 

arbejde. 

11. Valg af revisor 

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

12. Evt. 

Der kom forslag om at holde en foredragsaften om Rågeleje fra 1960’erne til nu og måske samle de to 

foredrag om Rågeleje i en bog. Der blev tillige foreslået en fotokonkurrence med billeder fra Rågeleje, og 

med udstilling på cafeen. Søren Frandsen fra museet blev foreslået som foredragsholder på fremtidigt 

arrangement. Ligeledes var der forslag om at tage sandfodringen op som foredragsemne. Et andet 

emneforslag var ”Arkitekturen i sommerlandet”. Foreningen kunne også invitere forældregeneration og 

unge fra Rågeleje til at fortælle. 

Referent Birgith Sloth. 


