Referat af Generalforsamling ”Foreningen Rågeleje Strand” 2017
Søndag den 23.april 2017 kl.10-12 på café ”Ved Stranden” med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2018 sat op til 100kr.
7. Godkendelse af budget for 2018
8. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
9. Valg af formand
Marianne Mygind er på valg og er villig til at genopstille
10. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer
Birgith Sloth er ikke på valg
Tove Nygård Jensen er ikke på valg
Nynne Hagstrøm er på valg og ønsker ikke at genopstille
Bestyrelsen foreslår valg af Inge Schmidt
11. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Poul Erik Skelgaard.
12. Evt.

1) Valg af dirigent: Uffe Raahede blev foreslået af bestyrelsen og godkendt.
Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamling i overensstemmelse med
vedtægter – og at forsamlingen var beslutningsdygtig.
2) Valg af referent: Tove Nygaard Jensen blev foreslået af bestyrelsen og godkendt.
3) Valg af stemmetællere: Pii Sørensen blev valgt.
4) Formandens beretning ved Marianne Mygind
Formanden indledte beretningen med at sige, at året har været begivenhedsrigt med masser af
gode oplevelser, men at der også har været og stadig er udfordringer for Foreningen Rågeleje
Strand, der nu har 4 år bag sig. Medlemstallet er stabilt med lige godt og vel 100 medlemmer.
a.) Der er afholdt fem arrangementer ud af de seks, som normalt er planlagt, men desværre måtte
vi aflyse foredraget med operasanger Ove Mynderup.
30. september havde vi viseaften med temaet ”Livets gang”. De optrædende var: Niels Flemming
Carlsen, Ernst Jan de Place Hansen og Marianne Kaumann.

28. oktober havde vi festaften med indvielse af alle vores ny-indkøb finansieret af diverse
fondspenge. Programmet indeholdt bl.a. klaverkoncert med Dominik Wizjan, festtale ved Mads
Haugsted, diverse akkompagnementer til fællessang og endelig stemningsbilleder fra Rågeleje,
som ledsagede aftenens sidste fællessang.
18. november fik foreningen besøg af formidlingschef Søren Frandsen fra Museum Nordsjælland.
3. februar 2017 : Det aflyste arrangement med Ove Mynderup. Arrangementet påtænkes at blive
afholdt i efteråret.
3. marts gæstede ”Sara Grabow og den gamle sangskat” foreningen i Vejby Forsamlingshus, hvor
Kate og Johnny Jørgensen sørgede for de bedste rammer for afholdelsen af dette arrangement.
Dette arrangement er foreningens hidtil dyreste, men heldigvis fik vi tilskud fra Kulturrådet i
Gribskov Kommune.
31. marts sluttedes forårssæsonen af med ”Gilleleje Swingband”.
Alle arrangementer er afholdt med dejlig stemning og velsmagende og lækker mad.
b) Fremtiden er på nuværende tidspunkt usikker for foreningen, idet cafeen er sat til salg.
Bestyrelsen vil gøre alt for, at foreningen fortsætter, og at arrangementerne fortsat afholdes i
Rågeleje.
Bestyrelsen vil gerne se tiden lidt an for at se, hvad der sker, inden vi tager endelig stilling til, hvor
og hvordan foreningen skal fortsætte.
Bestyrelsen har valgt at køre ”lavbudget” til den kommende efterårssæson.
Vi har påtænkt :
En glad sangaften med vores Højskolesangbøger og Det Blå Sanghæfte – ledet af Uffe Raahede
Det aflyste foredrag med sang ved operasanger Ove Mynderup.
Et foredrag med Søren Frandsen…Søren Frandsen har tilbudt at stå for endnu en aften i vores
forening.
Forsamlingen kom med mange spændende forslag til kommende arrangementer:
- At Søren Frandsen uddybede emnet Fiskernes historie i Rågeleje Strand med fiskernes
liv og vilkår
- En gentagelse af aftenen med historien omkring Brozealderhøjene
- At aftenen kunne indeholde 2 forskellige og måske lidt mindre indlæg. Der gemmer sig
mange spændende historier i Rågeleje…men det er krævende at fylde en hel aften.
- Historier om ”det sted”, ”den å”, ”den person”,
- ”Lad os få fat i folk!”
- fx: Historien om ”Rågeleje Innclub.”
- ”At få de ældre på banen, mens tid er”, blev der sagt.
- Ide om at få ”historien om Kystsikringslavet vest,” som i år blev stiftet for 90 år siden.

-

At stifte en Rågeleje gruppe, som har til formål at få et mere blivende ”forsamlingshus” til
gavn og glæde for fællesskabet og foreningslivet i Rågeleje.

Tilbage til formandens beretning:
Marianne sluttede beretningen af med at takke alle de, der i årets løb har stået foreningen bi på
forskellig vis:
David Holtz for godt samarbejde og dejlig mad til arrangementerne.
Berit Aagesen for PR på www.raageleje.dk og Rågelejes Face-book side.
Poul Erik Skelgaard for revision af foreningens regnskab
Rågeleje-Udsholt grundejerlav for økonomisk støtte til arrangementerne
Grethe Egedal, Uffe Raahede og Tove Nygaard Jensen for tilrettelæggelse af festaftenen
Mads Haugsted for festtalen
Steffen Ferguson for hjælp i baren
Og en særlig tak til Nynne Hagstrøm, der efter 4 år i bestyrelsen nu træder tilbage. Nynne har
været en uvurderlig hjælp i forbindelse med afviklingen af arrangementerne.
5. Regnskabsaflæggelse
Kassereren fortalte om regnskabet og henviste til den omdelte kopi. Det godkendtes.
Kan rekvireres.
6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelse har fremsat forslag om at medlemskontingentet for 2018 sættes op til 100 kr. pr år.
Dette blev vedtaget.
7. Godkendelse af budget
Kassereren fremlagde forslag til budget for 2018. Budgettet blev godkendt.
Kan rekvireres
8. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
9. Valg af formand
Marianne Mygind var på valg. Hun ønskede at genopstille og blev valgt med applaus
10. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer
Birgith Sloth og Tove Nygaard Jensen var ikke på valg.
Nynne Hagstrøm var på valg og ønskede ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslog Inge Schmidt, som modtag valget med applaus
11. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor Poul Erik Skelgaard. Genvalget skete med applaus
12. Evt. Uffe mindede os om, at det må høre med, at der ved GF er klaver og en fællessang.

