Referat fra generalforsamling i ”Foreningen Rågeleje Strand”,
søndag den 3.juni 2018 kl.10-12 på Søstjernen
Valg af dirigent
Uffe Raahede blev valgt med applaus. Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med
tidsfrist som angivet i vedtægter, men at vedtægter foreskriver, at generalforsamlingen afholdes i maj.
Forsamlingen godkendte, at generalforsamlingen kan afholdes lovligt, uanset at det ikke foregår i maj.
Ordstyreren konstaterede herefter, at generalforsamlingen i øvrigt var lovlig.
Valg af stemmetællere
Bent Bundgaard og Villy Christiansen valgtes med applaus.
Formandens beretning 2018
Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status. Foreningen har nu 5 år bag sig, et medlemstal på
omkring de 90 og besøg af mange gæster.
Det har været et år med gode oplevelser og velbesøgte arrangementer, men også et år præget af
usikkerhed om foreningens fremtid, idet café ”Ved stranden”, som har huset foreningen i 4 år, kom til salg
sidste forår. Siden kom ”Søstjernen”, med hvem bestyrelsen efterfølgende indgik aftale, også til salg. Alle
arrangementer blev dog gennemført takket være velvillighed og godt samarbejde parterne imellem.
Nu er der netop kommet nye forpagtere på ”Søstjernen”, med hvem bestyrelsen har indgået aftale om det
kommende års arrangementer. Så der er faldet ro på, og vi er i fuld gang med planlægning af efteråret.
Det forløbne års arrangementer
28. september
Operasanger Ove Mynderup, med baggrund i mange år på Det Kgl. Teater, holdt foredrag - krydret med
sange og anekdoter.
26. oktober
En festlig aften med klaverkoncert v. Dominik Wizjan, fællessang og fortælling v. Uffe Raahede. Grethe
Egedal på tværfløjte og Tove Nygaard Jensen på klaver.
30. november
Billedforedrag v. Birgith Sloth – ”Indtryk fra rundrejser i Kirgisistan i sommeren 2016 og 2017”
22. februar
”Franske viser og sange” v. Anja Brink og Kristian Rusbjerg
22.marts
Foredraget ”Nationalparken Kongernes Nordsjælland” v. skovrider Jens Bjerregaard Christensen
26. april
Irsk aften med genbesøg af folkemusikgruppen ”Hils Billy”

Kommende år
Bestyrelsen satser fortsat på 3 arrangementer efterår og 3 arrangementer forår, to musikarrangementer og
et foredrag i hver sæson.
Vi vender tilbage til at afholde arrangementerne om fredagen, som vi gjorde, da vi holdt til på café ”Ved
stranden”.
Prisen på maden bliver den samme som i det forgangne år, dvs. at entréen til de enkelte arrangementer
kommer til at ligge i samme leje, som den har ligget i år, selvfølgelig alt efter hvad der skal betales
henholdsvis musikere og foredragsholdere, og hvad der er af evt. muligheder for tilskud til arrangementet.
Med hensyn til efterårets arrangementer, kan vi røbe, at det populære viseorkester ”Halfdanskerne” er
booket, at vi har et Rågeleje arrangement i tankerne med bl.a. Mads Haugsted, som vil fortælle om maleren
Fritz Kraul og hans billeder fra Rågeleje samt en aften med svenske viser ved Ove Mynderup og komponist
Bodil Heister, kendt for bl.a. at have komponeret musikken til DR´s julekalender 1986 ”Jul på slottet”.
Sidstnævnte arrangement vil vi søge om tilskud til i Kulturrådet.
Det færdige program bliver sendt ud i august.

Endelig vil jeg sige tak til de mange, der har ydet en indsats for foreningen i årets løb:
Heidi Lorentz Jeppesen, tidligere forpagter af ”Søstjernen” for hendes medvirken til, at foreningens
arrangementer har kunnet gennemføres i det forgangne år
Uffe Raahede for at stille op til arrangementet med fællessang og fortælling i efteråret samt som ordstyrer
ved foreningens generalforsamling
Poul Erik Skelgaard for at revidere foreningens regnskab
Rågeleje-Udsholt Grundejerlav for økonomisk tilskud til foredraget med Ove Mynderup i efteråret
Berit Aagesen for omtale af foreningens arrangementer på www.raageleje.dk og i Rågelejes facebook
gruppe
Vores ”lille husorkester”, som spiller til fællessang - med Grethe Egedal på tværfløjte og Tove Nygaard
Jensen på klaver
Den øvrige bestyrelse for deres indsats samt for konstruktive og hyggelige bestyrelsesmøder i årets løb.
Og endelig tak til de nye forpagtere af ”Søstjernen” Per og David Blom for deres villighed til at ”huse”
foreningen fremover – bestyrelsen ser frem til samarbejdet.
God sommer og på gensyn i september!

Regnskabsaflæggelse
Kassereren forelagde regnskab og beklagede en mindre difference på 75,37 kr. Regnskabet viser et
underskud på 2.012,28 kr. for 2017, som dækkes af kassebeholdningen, og foreningen kommer således ud
af 2017 med en bankbeholdning på 10.490,32 kr. Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingent på 100 kr. fortsættes uændret. Generalforsamlingen tiltrådte forslaget.
Godkendelse af budget
Kassereren forelagde budget for 2019. Budgettet og et budgetteret underskud på 1.000 kr. godkendtes af
generalforsamlingen.
Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Valg af formand
Ordstyreren noterede, at formand Marianne Mygind ikke er på valg i år.
Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer
Ordstyreren noterede, at Inge Schmidt ikke er på valg i år. Birgith Sloth og Tove Nygård Jensen er på valg,
og er begge er villige til at genopstille. De blev begge genvalgt med applaus.
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Poul Erik Skelgaard. Poul Erik blev genvalgt med applaus.
Evt .
Et medlem forespurgte, om bestyrelsen gerne ser, at vi er flere medlemmer. Efter en kort debat blev
bestyrelsen opfordret til at drøfte, om det skal være foreningens strategi at få flere medlemmer og herefter
melde det ud til medlemmerne, så de i så fald kan deltage i hvervningen.
Et andet medlem foreslog, at bestyrelsen overvejer fremover at kræve, at gæster betaler en merpris på 50
kr. i stedet for de 30 kr., som de betaler nu.
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at man ser frem til en ny sæson, og mødet afsluttedes med applaus for
bestyrelsen og vores forening.

Marianne Mygind, Tove Nygård Jensen, Inge Schmidt, Birgith Sloth (referent) og Janne Basbøll
(suppleant)

