Bestyrelsens beretning 2007/2008

Hvervekampagne
Der har gennem de seneste år været en nedgang i antallet af medlemmer fra ca. 175 til ca. 160
medlemmer. Bestyrelsen vedtog at igangsætte en hvervekampagne blandt de parcelejere, som ikke var
med i vores medlemskartotek, samtidigt med at vi rykkede de ”medlemmer”, som ikke havde betalt 2007.
Endvidere udsendtes indbetalingskortene for 2008 i år sammen med vinternyhedsbrevet, for at vi har en
chance for at rykket igen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og således, at betalingerne
følger det nye regnskabsår.
Hvervekampagnen i starte af året gav ”kun” 6 nye medlemmer, men der blev til formålet udarbejdet en
meget flot folder af Mai-Britt Seaton. Vi vil gerne takke Mai-Britt for den store indsats – også med folderen
om badebroen. Bestyrelsen følger op på udviklingen, når de sidste indbetalinger for 2008 er kommet ind.
Sct. Hans aften, fredag den 23. juni
Som sædvanligt afholdtes Sankt Hans bål på kommunens strand ved udløbet af Esrum Å. Det var igen
rigtigt fint vejr, men en frisk vind mod øst. Trods en mandag aften, var der et pænt fremmøde, og alle var
vidne til et flot bål med voldsomme flammer på grund af vinden. Der var i år atter børnefakkeltog, hvor
børnene gik fra bakken på det grønne areal bag stranden og ned til bålet i procession. Alle børnene
samledes i en ring omkring bålet og tændte bålet samtidigt.
Arbejdsdage på stranden
Bestyrelsen indkaldte som varslet i årsskrivelsen til en arbejdsdag på stranden den 4. maj 2008 og igen
efter Sct. Hans bålet den 29. juni 2007.
Der blev i år kun foretaget den nødvendige oprydning.
Renovation på stranden
Der er igen i år indgået aftale med Henning Hermansen om 1 gang om ugen at tømme skraldesækkene i de
2 stativer på stranden og bære affaldet op til renovationsstativerne oppe forenden af stien.
Desuden har Henning påtaget sig at klippe bevoksningen ned ved Stilaugets sti fra Bakkevangen.
Vi får nu hvert år et pænt bidrag til renovationen fra de tilstødende grundejerforeninger.
Badebro
Siden sidste år har bestyrelsen arbejdet videre med et forslag til en ny badebro. Forslaget er baseret på 3
forudsætninger:
1.

Badebroen skal være længere og mere sikker end den tidligere badebro.

2.

Badebroen skal finansieres ved hjælp af sponsorpenge.

3.

Badebroen skal vedligeholdes ved hjælp af frivillig arbejdskraft og midler fra et brolaug.

Bestyrelsen har undersøgt markedet for badebroer nærmere, og går ind for en bro, der er mindst 25 m lang,
så den ender ”forbi stenene”. Broen bør være en træbro, som kan tåle at stå ude hele året.
Desuden skal broen være så bred, at den er sikker at færdes på, dvs. 1 m – 1,2 m. En sådan bro vil koste
160.000 kr. i priser pr. 1. juli 2008 i henhold til de tilbud, der er indhentet.
Bestyrelsen har gennem en særlig folder, uddelt ved juletid 2007, søgt efter medlemmer, som gerne vil
være med til at betale et engangsbeløb til anskaffelsen. Der er også rettet henvendelse til en storsponsor,
som tidligere har vist interesse i at være sponsor på en ny badebro. Endvidere har bådelauget foreløbigt

stillet sig velvilligt overfor at sponsere et pænt beløb.
Alt i alt har det indbragt et sponsorbeløb på ca. 30.000 kr. samt de tilsagn fra storsponsoren på et betydeligt
beløb, således at det fulde beløb kan finansieres.
Der er desuden udarbejdet udkast til en vedtægt for et evt. kommende bådelaug.
Bestyrelsen har nu brug for at få en bemyndigelse til at forhandle finansieringen på plads og kunne etablere
et bådelaug.
Bjørneklo
I eftersommeren 2005 modtog vi fra kommunen pålæg om at foretage bekæmpelse af Bjørneklo på
strandarealet. Der bliver nu ført tilsyn med både bjørnekloudbredelsen og –bekæmpelsen i hele kommunen.
Der er indgået en aftale med Rentokil om at få bekæmpet bjørnekløerne på skrænten med flydende CO2,
der en ny bekæmpelsesmetode uden gift. Behandlingen forløber over 3 år og afsluttes i september i år.
Der skal derefter foretages forebyggende bekæmpelse et par gange hvert år, og bestyrelsen vil inden
næste forår have n plan for dette klar.
Hybenroser
Vi har endvidere fået en uofficiel tilkendegivelse fra kommunen om, at rynket rose vil være den næste
plante, som der vil komme pålæg om at bekæmpe. Kommunen har på strandene vest for Gilleleje
påbegyndt bekæmpelsen af rynket rose med store gravemaskiner, idet roderne her grave op.
På vores strand er rynket rose meget udbredt. I løbet af de seneste 20 år har roserne bredt sig voldsomt på
stranden og det vil ske i endnu højere grad, hvis ikke der sker en bekæmpelse. De der har boet her i mange
år kan huske, at der har været betydeligt mere åbent og sågar klitgryder med sand flere steder på
strandarealet.
Der er indhentet tilbud på fjernelse af roserne på hele strandarealet, hvilket vil løbe op i ca. 30.000 kr.
Metoden vil være opgravning med harve mv. Bestyrelsen vil i efteråret indhente flere tilbud på arbejdet,
således at det kan igangsættes til foråret 2009.
Udlejning af foreningens store telt
Teltet er reserveret til udlejning 4 gange i 2008 – sæsonen, foruden at det er anvendes til
generalforsamlingen. Normalt er teltet udlejet 2-3 gange om året.
Cyklestiprojektet
Bestyrelsen tog i 1995 initiativ til at foreslå anlæg af en cyklesti til Gilleleje fra Munkerup. Det var i
forbindelse med en ny trafikplan for kommunen. Forslaget blev vel modtaget, men har været lavt prioriteret i
kommunens anlægsbudget.
I 2005, før kommunevalget genfremsatte vi så sammen med 3 andre grundejerforeninger forslaget, som
oprindeligt gik ud på en sti langs vandet via Nakkehoved.
Vi blev efter denne henvendelse kaldt til møde med Teknik & Miljø forvaltningen, og det viste sig, at
kommune var meget velvillige til at se på sagen.
Der er nu kommet et konkret forslag til en cyklesti langs Strandvejen, og grundejerforeningerne i vores
område kommenterede dette forslag i januar 2007. På grund af kommunesammenlægningen er der
imidlertid ikke sket noget i kommunens vejafdeling, og der er heller ikke sket noget politisk. Bestyrelsen vil
nu sammen med de øvrige grundejerforeninger rykke kommunen for en viere udvikling i sagen.
Hjemmeside
Samarbejde med de 3 andre grundejerforeninger i vores område opnået lydhørhed i kommunen, bl.a. i
forbindelse med at etablere en cyklesti fra Munkerup til Gilleleje. Det er derfor meget vigtigt, at
grundejerforeningerne i området optræder som en samlet gruppe, og er synlige. Til dette formål er

hjemmesiden en god hjælper, og det er planen, at vores hjemmeside kommer til at huse så mange
grundejerforeninger i Munkerup som muligt.
Foreløbigt er Munkeruphave kommet med, og vi vil arbejde videre med hjemmesiden.
Aktuelt er der nu nedsat an arbejdsgruppe, der skal finde egnet historisk stof frem til at lægge ind på
hjemmesiden, så den kan blive så besøgt som muligt. Interesserede medlemmer kan melde sig til Else
Marie Høyer, Munkerup Standvej 47.
I den forbindelse vil bestyrelsen gerne rette en meget stor tak til Steen Hallengren, som passer vores
hjemmeside, www.munkerup.net.
Bestyrelsens planer for fremtiden.
Det er bestyrelsens opfattelse, at grundejerforeningens opgaver som hidtil bør være

 at passe foreningens arealer på stranden og foretage forbedringer til grundejernes bedste.
 at varetage grundejernes interesse på trafik- og kystsikringsområdet og andre væsentlige områder

men derudover vil bestyrelsen arbejde for et større fællesskab mellem medlemmerne og også Munkerups
øvrige beboere. Dette vil komme os alle til gode, og foreningen vil med Munkerup-hjemmesiden som
løftestang prøve at samle alle interesser i Munkerup-området.
Det hidtidige samarbejde med naboforeningerne Munkerup Have, Holtesgård og Østerledgård har været
frugtbart, og bestyrelsen vil arbejde for at udbygge dette samarbejde, hvor det er til gavn for foreningen.

