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Mandag den 8. april 2019 kl. 19.30 afholdtes der generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter 

Rågeleje Klit. Efter mødet fortalte formand Hanne Norup at det var sidste gang hun deltog i en 

generalforsamling, da hendes medejerskab er videresolgt til ny medejer. 

Der blev afholdt afskedsreception for Hanne Norup på Søstjernen den 3. maj 16.00-17.30. Her var 

rig mulighed for at sige farvel og takke for de 24 års fantastiske stykke arbejde. 

Der var en pæn deltagelse. 

Bestyrelsen er herefter Per Sand Rosshaug (formand), Gudrun Møller, Margit Albertus og Erik 

Sliben (bestyrelsesmedlemmer). Palle Skovmand som var suppleant er indtrådt som 

bestyrelsesmedlem. De mange opgaver med at administrere centret, blev fordelt.   

I år er facaden mod havet blevet renset og malet, et stort arbejde, specielt da det blæste, hvorved 

det afrensede blev spredt med vinden. Resultatet er blevet rigtig fint. 

Det lille kontorhus ved legepladsen, er blevet renoveret indvendig, malet og nyt gulv. 

Flisegulvene i B lejlighederne blev også færdige, et rigtig flot resultat. 

Hegnspæle, hvide stakit på skrænten, er blevet udskiftet, de var rådne. 

Den 1. september deltog Feriecenter Rågeleje Klit  på Øregårds Høstmarked, på plænen foran 

museet, hvor vi havde opsat en pavillon og hængt vores messebannere op. Margit og Gudrun stod 

for præsentationen af vores feriested og havde en god snak med ca. 100 besøgende. Meget 

positiv. Startede om med en lille regnbyge og sluttede af med en stor regnbyge. ;e) 

Vi har fået ny hjemmeside. Gå på opdagelse og se under ”OM FORENINGEN” her finder I vores 

Facebook ”Intern bytteordning Feriecenter Rågeleje Klit” for Jer som er tilmeldt denne gruppe. 

Under udlejning har de i receptionen lagt de uger ind som ejerforeningen har til rådighed for 

udlejning. Vi har haft ganske pæn udlejning til dato. 

HUSK! at se på timeshare kalenderen på hjemmesiden. Find det uge nr. som I har købt, under 

årstal kan I se dato for ankomst.  

HUSK! at give receptionen besked om ankomst onsdag i ugen inden ankomst, så vi kan nå at 

redde ferien hvis I har set forkert på kalenderen. 

Vi har desværre haft en uge med støjende gæster, derfor vil vores ”hus og ordensregler” blive 

ændret til, ”der skal være ro i og omkring centeret senest kl. 22:30. samt tilføjelse af tlf. nr. til 

politiet.”(  info: den korrekte udformning, vil være at finde i ordensreglerne, efter næste 

bestyrelsesmøde ultimo november). 

 

 

 



Rågeleje den 25. oktober 2019. 

 

 

 

Nye tiltag som er blevet sat i gang: 

 

 

Centeret opvarmes i dag med el-radiatorer, og centeret har et stort energiforbrug. Energiforbruget 

skal gerne nedbringes, dels fordi det belaster foreningens økonomi, men også fordi det belaster 

miljøet. Bestyrelsen ønsker at udvikle centeret i en mere grøn og miljøvenlig retning og samtidig 

bevare centerets sunde økonomi. Derfor vil der som en begyndelse blive installeret en 

varmepumpe (luft/luft), som skal opvarme receptionen og morgenmads cafeen på en 

energibesparende måde. Hvis dette viser sig som en succes, vil der blive installeret flere 

varmepumper.    

Svalegangen og trappen hertil ved receptionen, er i meget dårlig stand, Ditlev har indhentet et  

rigtig godt tilbud, så det vil, så vidt som muligt, blive udført her i efteråret. 

 

MVH 

Bestyrelsen Rågeleje Klit. 

 

 

 

 


