
Referat generalforsamling
"Foreningen Rågeleje Strand" 2021
søndag den 22. august 2021 kl. 10-12, Restaurant Søstjernen.

1. Valg af dirigent: Bent Bundgaard indstillet af bestyrelsen og valgt.

2. Valg af stemmetællere: Susanne Reesing.

3. Formandens beretning: vedlagt.

4. Regnskabsaflæggelse: Regnskabet godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent: kontingent fastsat til 100 kr.

6. Godkendelse af budget for 2022: Budget forelagt og godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag: ingen modtaget inden for den af vedtægternes fastsatte frist.
Se dog under Evt.

8. Valg af formand:  Marianne Mygind er på valg i år og ønsker ikke genvalg. Ingen ønskede at
være formand.

9. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer:  Inge Schmidt er på valg i år og ønsker ikke
genvalg. Birgith Sloth og Janne Basbøll ønsker at udtræde af bestyrelsen. Tove Nygaard
Jensen er ikke på valg. Ingen ønskede at stille op til bestyrelsesposterne.

10. Valg af revisor: Poul Erik Skelgaard indstillet af bestyrelsen og valgt.

11. Evt.

Bestyrelsen og ordstyreren fremlagde den situation foreningen nu står i:

• Ingen formand og ingen formandskandidat.
• Ingen fuldtallig bestyrelse og ingen kandidater til en ny bestyrelse.

Det betyder umiddelbart -og i overensstemmelse med foreningens vedtægter- at der skal
tages initiativ til nedlæggelse af foreningen efter relevante paragraffer i foreningens
vedtægter.
Der indkaldes derfor til ordinær generalforsamling i januar 2022 og evt. ekstraordinær
generalforsamling med henblik på at finde en endelig løsning for foreningen. Indtil da
fungerer den afgåede bestyrelse som en såkaldt dvale-bestyrelse.

Der er imidlertid - efter vedtægternes frist for indkomne forslag - kommet et forslag fra RUSG
(Rågeleje, Udsholt Strand Grundejerlav, ved Christian Thygesen), der kunne indebære en fremtidig
løsning, hvor  der konstrueres en ny kontekst for foreningens fremtidige virke.

Generalforsamlingen udtrykte ønske om, at den afgåede bestyrelse arbejder videre med dette
forslag. Det betyder at den tidligere bestyrelse arbejder videre på flg. :



• gennemførelse af de tre aktiviteter, der allerede er fastlagt (og kommunikeret videre til
medlemmerne) efterår 2021.

• arbejder videre med at finde medlemmer, der vil gå ind i arbejdet med at videreføre foreningens
arrangementer i det ene eller i det andet regi .
Med andre ord: hvis ikke der melder sig medlemmer, der vil påtage sig arbejdet  i
forbindelse med videreførelse af arrangementerne, er nedlæggelse af Foreningen
Rågeleje Strand eneste mulighed.

Bestyrelsen ser positivt på nedenstående forslag og opfordrer derfor medlemmer af
Foreningen Rågeleje Strand til at medvirke til at hjælpe RUSG i gang med at overtage
foreningens arrangementer.

Referent : Mads Th. Haugsted 25. 8. 2021

I forslaget fra RUSG står bl.a.:

På opfordring vil vi gerne på RUSG's vegne stille nedenstående forslag til videreførelse
af aktiviteterne i Foreningen Rågeleje Strand.

Det er vores forståelse, at efter ca 8 års stabil og succesfuld drift med en stribe velbesøgte
arrangementer bag sig, har Foreningen svært ved at stille en ny bestyrelse til videreførelse
af aktiviteterne. Umiddelbart synes Foreningens videreførelse dermed truet.

I det lys er vi blevet opfordret til at finde en model inden for rammerne af RUSG, så
Foreningens aktiviteter kan videreføres.

Den overordnede ide er, at Foreningen fortsætter som en gruppe eller et udvalg under
RUSG. Kasserer-funktionen med styring af kontingenter, regnskaber og den form for
administration varetages af RUSG, der også kan stå for dele af markedsføringen ifm de
nyhedsbreve mm som RUSG alligevel sender ud. Kernen i det arbejde, der så vil være
tilbage til gruppen, er selve arrangementerne. 

De senere år (før corona) har der været omkring 6 arrangementer fordelt på 2 foredrag og
fire musik-arrangementer hen over vinterhalvåret. Ambitionen er at fastholde dette niveau.

Myanne Olesen og Christian Thygesen fra RUSG's bestyrelse vil gerne engagere sig i det
praktiske arbejde med at videreføre Foreningens aktiviteter inden for rammerne af RUSG.

Forudsætningen er dog, at de ikke står alene med det. Der skal således være et par
stykker fra den eksisterende Forening, der ud over at bære erfaring med
Foreningens virke med sig ind i den nye ramme, vil være villige til at stå for noget af det
praktiske arbejde med at stable arrangementerne på benene, herunder fx at finde på hvem
man vil spørge, holde kontakt til de lokale medier eller kommunen eller andre praktiske
opgaver.

(…)


