Munkerup - Hulerød
Grundejerforening

Generalforsamling

19. juni 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening

søndag, den 22. juli 2017 kl. 10.00
i Grundejerforeningens telt på Dalevænget nr. 2
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Sigurd Andersen.
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
samt beretning for de lav, der er oprettet under foreningen.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen:
Der er ikke indkommet forslag.
Forslag fra medlemmerne.
Frist for indsendelse af forslag var d. 15. maj 2018 ifølge vedtægterne.
Der er ikke indkommet nogle forslag.
Forslag til budget og fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. for 2019.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Alan Nielsen (formand), Else Marie Høyer (Sekretær), Eva Stoltz og
Jørgen Christensen.
Jørgen Christensen ønsker ikke genvalg.
Interesserede kandidater kan kontakte formanden.
Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen:
På valg: Lone Christensen og Morten Terp-Madsen, der ikke modtager genvalg.
Valg af revisorer samt suppleant:
På valg: Gitte Lyager og Bente Biering-Sørensen, der begge modtager genvalg som revisorer.
Eventuelt
o-O-o
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Grundejerforening
Grundejerforeningen holder sommerfest.
Sidste års jubilæumsfest på stranden var en vældig succes, og i år skal vi heller ikke snydes.
I lighed med tidligere år slår vi grundejerforeningens telt op hos Sigurd Andersen på Dalevænget 2
og afholder her en fest for foreningens medlemmer aftenen før generalforsamlingen

lørdag den 21. juli 2018 kl. 18.00 ,
Bestyrelsen vil sørge for at borde og bænke er stillet op i teltet og vil have forskellige aktiviteter
klar; vi afholder igen i år SommerBingo med flotte præmier og med en beskeden pris på 50 kr. pr.
plade for alle aftenens spil.
Da foreningen som sådan ikke giver tilskud til festen, må alle selv medbringe det, de vil spise og
drikke samt service. Der bliver sørget for fælles grill. Muntre, alvorlige, tankevækkende indslag eller
indlæg i form af optræden, taler eller sange i løbet af aftenen er særdeles velkomne
Bestyrelsen opfordrer – også for hyggens skyld - nogle medlemmer til at give en hånd med ved
rejsningen og nedtagningen af teltet m.m. Teltet rejses på Dalevænget 2, lørdag den 21. juli kl.
11.00 og nedtages søndag, den 19. juli umiddelbart efter generalforsamlingen.
o-O-o

Sct. Hans aften, lørdag den 23. juni 2018
Vi må desværre aflyse vores Sankt Hans bål i år grundet det tørre vejr.

Vi har været i kontakt med beredskabsstyrelsen, og de kan ikke give grønt lys for, at vi tænder bål
på stranden i år, selvom de kommende dages vejrudsigter lover nogen regn. Falder der en masse
regn i dagene op til d. 23/6, kan situationen naturligvis ændre sig, men vi vil så ikke kunne nå at
skaffe kvas til bålet og bygge det op med dags varsel.
Vi er blevet forespurgt, om vi på anden måde markerer Sankt Hans på stranden ved Hulerød, men
det har vi ikke planer om. I stedet kan vi henvise til Dronningmølle Borgerforening, der fejrer Sankt
Hans ved Lergravssøen i Dronningmølle med forskellige arrangementer i løbet af dagen, bl.a. med
en fiskekonkurrence kl. 14.00, skibsudsætning på søen kl. 19.00, båltale kl. ca. 20.45 og ”ikkebåltænding” kl. 21.00. Der vil være mulighed for at købe div. drikkevarer, kage, is og pølser og der
vi være underholdning ved et lokalt Steelband.
Vi håber naturligvis på at kunne tænde Sankt Hans bål på stranden ved Hulerød næste år og siger
på gensyn der.
o-O-o

Hjemmesiden
På foreningens hjemmeside, www.Munkerup.net, kan du følge med i bestyrelsens arbejde samt,
hvad der sker i lokalområdet.
Vi opfordrer endnu en gang alle medlemmer, der får indkaldelsen her i brev og som har en
mailadresse, om at sende den til os sammen med oplysninger om navn, sommerhusadresse samt
helårsadresse på an@munkerup.net, så vi på sigt kan udsende nyhedsbreve m.v. elektronisk.
.
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o-O-o

Om EUs persondataforordning GDPR
Foranlediget af den nye persondataforordning, skal Bestyrelsen for Munkerup og Hulerød
Grundejerforening oplyse følgende:
1.

Munkerup og Hulerød Grundejerforening opbevarer følgende oplysninger
om medlemmer og beboere i grundejerforeningens område: navne, adresser i Munkerup, evt. faste adresser for sommerhusejere, telefonnumre
samt e-mailadresser i det omfang vi har fået dem oplyst.
Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger, men udelukkende almindelige personoplysninger samt registrering af kontingentindbetalinger. Det er
muligt, når som helst, at få oplyst, hvilke data vi opbevarer, få disse opdateret og tillige at bede om at navne, faste adresser udenfor Munkerup, telefonnumre og e-mailadresser slettes (henvendelse bestyrelsesformanden).
Dette vil implicit medføre, at samarbejdet mellem medlemmet og grundejerforeningen ophører.

2.

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for bestyrelsens arbejde og kun så længe, det er relevant.

3.

Vi videregiver ingen personlige oplysninger til tredjepart uden samtykke fra
det enkelte medlem, dette gælder også fx fotos fra Munkerup og Hulerød
Grundejerforenings aktiviteter (jf. Datatilsynets regler for dette).

4.

Det er udelukkende foreningens kasserer, sekretær og bestyrelsesformand,
der har direkte adgang til foreningens opbevarede data og behandling af
disse.

o-O-o

Regnskab
Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes også regnskabet for 2017. Regnskabet
forefindes med kasserers og revisorers underskrifter hos kassereren og fremlægges til gennemsyn
ved generalforsamlingen.
o-O-o

Kontingent
Mange har indbetalt årets kontingent til vores kasserer, men de der endnu ikke har fået det gjort
kan nå det endnu. Se nedenfor. Der udsendes rykkere i forbindelse med denne indkaldelse. Kun
medlemmer, der har betalt kontingent for 2018 har stemmeret ved generalforsamlingen.

Renovation på stranden

o-O-o
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Kommunen stoppede desværre vores renovationsaftale på stranden midt i maj måned. Vi er nu ved
at få etableret en ny aftale, men beklager de fyldte affaldsbeholdere på stranden og opfordrer gæster på stranden til at tage evt. affald med hjem ind til beholderne er blevet tømt.
o-O-o

Godt naboskab
En dejlig fredfyldt sommerdag eller sommeraften i haven holder vi vel alle af - både de fastboende
og alle sommerhusejere og øvrige gæster. Det fordrer lidt gensidig respekt i forbindelse med brug af
motorplæneklippere og motorsave m.m. samt afholdelse af fester og muntre sammenkomster på
terrassen
Bestyrelsen henstiller til, at man så vidt muligt begrænser brugen af motoriserede haveredskaber
om aftenen og i weekender samt på helligdage efter kl. 12, specielt her i sommersæsonen, og vi
henleder samtidig opmærksomheden på, at højrøstet feststemt optræden med lidt musik på terrassen en hverdagsaften, kan virke generende for de omkringboende, som måske ikke holder ferie,
men skal tidligt op og på arbejdet.
Hermed et ønske om en rigtig dejlig sommer og vel mødt til Sankt Hansbål, fest samt generalforsamling.
Med venlig og sommerlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Alan Nielsen
Formand for Munkerup og Hulerød Grundejerforening
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Bestyrelsen for Munkerup og Hulerød Grundejerforening.
pr. 1. januar 2018
Adresseliste
Formand
Alan Nielsen
Firhøjvej 7
3120 Dronningmølle
tlf. 26 22 95 10
email: an@munkerup.net
Sekretær
Else Marie Høyer
Munkerup Strandvej 47
3120 Dronningmølle
tlf. 21 92 04 53
email: emh@munkerup.net
Eva Marie Stoltz
Stærevangen 6
3120 Dronningmølle
tlf. 20 37 13 35 / 49 71 70 39
email: eva_mariestoltz@hotmail.com
Nils Wangel
Bøgevangen 1 B
3120 Dronningmølle
tlf. 25 72 41 81
email: nilswangel@hotmail.com
Suppleant
Morten Terp-Madsen
Firhøjvej 16
3120 Dronningmølle
tlf. 93 91 86 00
email: terp39@gmail.com

Næstformand
Jeanna Olsen
Dalehøjvej 12
3120 Dronningmølle
tlf. 29 90 45 36
email: jo@munkerup.net
Kasserer
Per Therkildsen
Bøgevangen 5
3120 Dronningmølle
tlf. 40 14 21 99 / 48 35 57 97
email: pet@munkerup.net
Jørgen Christensen
Rødkildevej 4
3120 Dronningmølle
tlf. 21 35 47 88
email: jchrchr@gmail.com
Suppleant
Lone Christensen
Firhøjvej 4 B
3120 Dronningmølle
tlf. 40 19 98 62
email: finoglone@gmail.com
Suppleant
Mads Brydegaard
Munkerupvej 12
3120 Dronningmølle
tlf.
email: mads.brydegaard@gmail.com

Formand for bådelauget
John Christensen
Skovåsen 4, 3250 Gilleleje
tlf. 24 61 70 85
email: jcbulle@mail.dk

Hjemmeside
Kenneth Bucio
Byåsen 10, Rødkilde, 3250 Gilleleje
tlf. 49 71 90 94
email: admin@munkerup.net

Husk i 2018.
 Sankt Hans bål – lørdag den. 23. juni kl. 21.30
Mødested ved stranden ved Hulerød Kro.

Arrangementet er aflyst!!

 Sommerfest – lørdag den 21. juli

Tid og sted udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.

5

Munkerup - Hulerød
Grundejerforening
 Generalforsamling – søndag den 22. juli kl. 10.00
Sted udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj.

 Kontingent 2018 – betalingsfrist 1. maj
o
o
o
o

Kontingent til Grundejerforeningen
Kontingent til Bådelav
Kontingent til Stilav
Gæstepladser bådelav

300 kr.
400 kr.
50 kr.
700 kr.

Der er flere måder at betale kontingentet på:
 Overfør beløbet til reg. nr: 1551 kontonr.: 6484018
 MobilePay på nr. 15812
Husk i begge tilfælde navn, samt id-nr. eller adresse i Munkerup
(se nedenfor)

 Id-numre

Forkortelse af vejnavn + husnummer: eks. Firhøjvej 7 = fi07
eks. Dalehøjvej 13 = dh13

Dit id-nr:
Bakkevangen
mer
Bøgevangen
mer
Dalevænget
mer
Grøndahlsvej
mer
Kammerrådensvej
mer
Munkerup Strandvej
mer
Mølledalen
mer
Skovvænget
mer
Strandgårds Vænge
mer
Ved Skellet

= ba + husnummer

Bekkasinvænget

= be + husnum-

= bø + husnummer

Dalehøjvej

= dh + husnum-

= dv + husnummer

Firhøjvej

= fi

= gr + husnummer

Hulerødvej

= hu + husnum-

= ka + husnummer

Liebmannshave

= li

= ms + husnummer

Munkerupvej

= mv+ husnum-

= mø+ husnummer

Rødkildevej

= rø + husnum-

= sk + husnummer

Spurvevænget

= sp + husnum-

= st + husnummer

Stærevangen

= sv + husnum-

= vs + husnummer

Gæster

= gæ

+ husnum-

+ husnum-

 Ændringer i ejerforhold, adresseændringer, telefonnumre
og email-oplysninger sendes til an@munkerup.net
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