
 
 

Dvale-bestyrelsens beretning 2022 

Velkommen til årets generalforsamling i ”Foreningen Rågeleje Strand”. 

I flg. Vedtægterne skal GF afholdes inden udgangen af maj, men pga. de særlige omstændigheder, hvor 

bestyrelsen ikke vidste, hvorvidt det var muligt at fortsætte foreningens arbejde, idet 

bestyrelsesmedlemmerne ikke ønskede at genopstille, og der ikke umiddelbart var medlemmer, der 

ønskede at træde ind og overtage de ledige poster, har bestyrelsen i perioden fra GF 2021 afholdt den 22. 

august det sidste halve år af 2021 fungeret som en dvale-bestyrelse. Dels ønskede vi at stå sammen om at 

afholde efterårets arrangementer, og dels ville vi gøre endnu et forsøg på at finde medlemmer, der ville 

træde ind i bestyrelsen og fortsætte arbejdet. 

Som I kan se af indkaldelsen til generalforsamlingen dateret den 9. december 2021 er det lykkedes at finde 

medlemmer, der vil indtræde i bestyrelsen, således at foreningen kan videreføres i de nuværende rammer. 

Vi vil gerne rette en stor tak til jer medlemmer, som trofast dels har bakket op om foreningens 

arrangementer, dels har udvist stor tålmodighed ved at forblive betalende medlemmer. Vi er også 

taknemmelige for, at Per Blom med sin venlige betjening og dejlige mad gør det muligt for os, at 

afholdelsen af arrangementer sker under trygge rammer med respekt for de covid-restriktioner, der var 

gældende. Tak også til Poul Erik Skelgaard, som igen har revideret regnskabet. Og endelig en tak til Berit 

Aagesen, som lægger relevante oplysninger om vore arrangementer på Rågelejes Facebook gruppe. 

Året 2021 begyndte lige så trist som året før med aflysning af de 3 forårsarrangementer. Heldigvis var de 

tre programsatte aktører fleksible og kom således på efterårsprogrammet. 

I september startede efterårssæsonen med ”Salon for to stemmer”, hvor skuespiller Fritze Hedemann og 

Tv-vært Frantz Howitz førte os på forunderlig vis ind i nye afkroge af H.C. Andersens fantastiske liv og 

digteriske univers. 

I oktober holdt museumsinspektør fra Museum Nordsjælland Thomas Jørgensen foredrag om ”Hvad der 

gemte sig under Troldebakkerne?” Et spændende og oplysende foredrag om Nationalmuseets udgravning 

ved Laugø. 

 

November arrangementet bød på musik i særklasse. Sangerinden Lone Selmer med sine topprofessionelle 

bandmedlemmer, som hver især også kunne gå solo; sammen øste de af deres overdådige repertoire. 

Alle arrangementerne har været velbesøgte. Særligt foredraget om Troldebakkerne trak ekstra mange ikke-

medlemmer til huse. 

Vi har glædet os over, at det lykkedes at gennemføre de tre efterårsarrangementer og nydt, at der på trods 

af afstandskrav var mere plads igen til den sociale side med en hyggelig snak med sidemænd og -kvinder. 

Ingen ved, hvad foråret vil bringe, men den dvælende og kommende bestyrelse in spe har gjort det stykke 

arbejde, at forårsprogrammet ligger klar. Som nævnt i følgebrevet vil det blive udsendt til medlemmerne 



sammen med referatet fra denne generalforsamling. Så vi siger forhåbningsfuldt på gensyn til 

forårssæsonen. 


