Notat fra bestyrelsesmøde den 16. januar 2011 i Munkerup Og Hulerød
Grundejerforening
Til stede:
Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), Jørgen C. Christensen (sekretær),
Steen Hallengren (kasserer), Mai-britt Seaton, Ole Kaae og Else Marie Høyer
Afbud: Annette Møller (suppleant)
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Godkendelse af referat
Siden sidst
Foreløbigt regnskab
Digitalisering
Årsskrivelse
Hvervekampagne
Nye vedtægter for bådelauget
Status på arbejder på stranden
Grundejerforbundet
Eventuelt

1. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 9/9 2010 blev godkendt
2. Siden sidst
EMS: Arbejdet på stranden er gået godt. Der er taget fat i roserne og en del træer er skåret ned. Et stativ af
ubestemmelig herkomst bør/skal fjernes. De sidste træer bør også fjernes. Resultatet er indtil nu
tilfredsstillende. Når sneen er væk tages næste skridt.
3. Foreløbigt regnskab.
Regnskabet giver ikke anledning til særlige bemærkninger. Der mangler regninger fra arbejdet på stranden.
EMS rykker.
Kontingent til Grundejerforbundet er ikke betalt. Skal vi fortsætte medlemskabet? (se nedenfor)
4. Digitalisering
MBS: Der har været afholdt et møde i hjemmesideudvalget. Hjemmesiden redeligeres a.h.t. ny
funktionalitet. Der etableres en facilitet, så der kan kommunikeres elektronisk med medlemmerne – bl.a.
gennem udsendelse af et ¼-årligt nyhedsbrev. MBS leverer den nødvendige kode til SH. Der skal agiteres
kraftigt for at få flere E-mail adresser!
5. Årsskrivelse
JCC havde leveret et udkast til nyhedsbrevet. Det virker umiddelbart for langt, og det bør tilstræbes at holde
det inden for 2 sider. MBS leverer et afsnit om digitalisering.
Endeligt forslag behandles primo februar (SØA, JCC, MBS og SH) når Formanden kommer fra ferie.
6. Hvervekampagne
Nye adresser er modtaget. JCC gennemgår materialet, så der kan udsendes – endnu – en opfordring til at
slutte op om Grundejerforeningens arbejde. MBS leverer en opdateret folder.
Der opsættes en (hærværkssikret) opslagstavle ved ”udsigten”, hvor der kan opsættes en opfordring til

medlemskab samt alm. information (MBS, SØA og EMS)
SØA kontakter nabogrundejerforeningerne m.h.p.. tilskud til bl.a. vedligeholdelse af stranden.
7. Vedtægter for bådelauget
SØA undersøger, hvornår Kjeld Foss vender tilbage for at få afklaret spørgsmålet om formandsposten i
bådelauget.
Vedtægterne fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så de kan godkendes.
8. Status på arbejder på stranden
Arbejdsdagen på stranden er fastsat til søndag den 15. maj. Formanden sørger for øl/vand og sandwich
(tilmelding?)
Opgaver:
- Eftersyn af bænke
- Oprettelse af stien samt rensning af riste
- Stranden skal rives
- Opretning af fliser ved affaldsstativer
- Klippe roser
-Evt. lidt maling
9. Grundejerforbundet
Der var enighed om, at medlemskabet af grundejerforbundet ikke skal fornyes. Værdien er tvivlsom. SØA
foreslår, at vi knytter os tættere til f.eks. Dronningmølle Borgerforening i sager af fælles interesse. Det er
gratis og sandsynligvis bedre.
10. Eventuelt
SØA vil kontakte arbejdsgruppen vedr. etablering af en cykelsti til Gilleleje.
Vi mangler fortsat en suppleant til bestyrelsen!
Arbejdsopgaverne blev rekapituleret:
- Stranden: EMS, AH, EMH
- Trafik: SØA
- Hjemmesiden: SH, MBS
- Kystsikring, vedtægter: JCC

