
Formandens beretning 2021

Velkommen til årets generalforsamling  i "Foreningen Rågeleje Strand".
Ifølge vedtægterne skulle GF jo have været afholdt inden udgangen af maj men blev
udsat på grund af Covid-19. Men nu er vi her...det er dejligt, I er kommet!

Indledningsvis vil jeg godt rette en stor tak til jer medlemmer for trofast interesse for
foreningens arrangementer i den forløbne periode, til Søstjernen for god mad og betjening 
samt for fleksibiliteten i efteråret, så arrangementerne kunne gennemføres, til Poul Erik Skelgaard 
for endnu engang at have revideret foreningens regnskab og Berit Aagesen for at lægge alt 
relevant om foreningen på www.raageleje.dk samt i Rågelejes Facebook gruppe.

Når vi kigger tilbage på året, der er gået, har også dette år været et meget specielt år, hvor store 
dele af samfundet har været lukket ned. Dog lykkedes det at afholde alle efterårets arrangementer 
i foreningen med de restriktioner, der nu engang var på det tidspunkt. Det betød bl.a., at vi kun 
kunne være halvt så mange som normalt, og desværre måtte sige nej til en del.

I september lagde vi ud med gruppen " Mc Larsen", som på deres lune facon underholdt med 
dansk/irsk folkemusik.
Oktober bød på gensyn/genhør med pigetrioen "Sara Grabow og den gamle sangskat", der 
genopfriskede kendte og elskede klassikere fra 30'erne til 60'erne. Fantastisk at opleve et så 
musikalsk band!
I november sluttede vi sæsonen af med foredrag om Heatherhill v. Mads Haugsted,der som den 
gode formidler, han nu er, øste ud af sin viden om Heatherhill's nyere historie, ledsaget af 
autentiske illustrationer. Da interessen for foredraget var meget stor, valgte vi at gentage det ugen 
efter. Så ialt kom vi op på 4 arrangementer i efteråret.
Fællesspisningen, som jo er en væsentlig del af arrangementerne, kunne på grund af 
restriktionerne ikke gennemføres på sædvanlig vis. Der var ingen langborde, og på den måde var 
den sociale del af arrangementerne ikke optimal, men sådan var vilkårene, og vi var glade for, at 
det trods alt lykkedes at gennemføre.

Anderledes gik det med foråret, hvor alle arrangementer desværre måtte aflyses. Vi satsede og 
udsendte programmet i januar i håb om, at situationen bedredes, men det var jo ikke tilfældet. 
Disse 3 arrangementer er nu udskudt til efteråret, og programmet med nye datoer er allerede sendt 
ud til jer.

Som det fremgår af dagsordenen, er foreningen i den situation, at vi skal have nye folk ind i 
bestyrelsen for at foreningen kan fortsætte ... mindst 3 nye. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen 
bestå af 3-5 medlemmer. Det optimale havde været en glidende udskiftning i bestyrelsen, men det 
har desværre ikke været muligt. Vi startede i 2013 og har siden afholdt 6 årlige arrangementer, 
som har givet Rågeleje liv udenfor højsæsonen, men nu er det tid til, at nye kræfter tager over. Vi 
håber meget, at nogen er villige til at træde til.

På gensyn 24. september til "Salon H.C. Andersen for to stemmer" med Frantz Howitz og Fritze 
Hedemann.

God sensommer!

http://www.raageleje.dk

