Notat fra bestyrelsesmødet den 18. september 2011 i Munkerup og Hulerød
Grundejerforening

Til steder var: Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), Steen Hallengren
(kasserer), Else-Marie Høyer, Ole Kaae, Allan Nielsen og Anette Møller (suppleant)
Afbud: Jørgen C. Christensen (sekretær)

Dagsorden:
0. Præsentation og konstituering af bestyrelsen.
1. Opsamling fra generalforsamlingen
2. Planlægning af arbejder på stranden
3. Regnskab
4. Hjemmeside
5. Diverse.

Ad 0. Præsentation og konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden og konstituerede sig således:

SØA formand, EMS næstformand; SH kasserer, JCC sekretær

Udvalg:
Stranden: AH, EMS og EMH
Skt. Hans: EMH, SØA og EMS – sidstnævnte taler med Thomas fra Hulerød Kro om evt. ”servering” på
stranden.
Kystsikring: JCC og OK
Trafik: SØA
Myndigheder mv.: JCC og OK

Ad 1. Opsamling fra generalforsamlingen

Ingen bemærkninger. Vedtægter for bådelauget skal renskrives og lægges på hjemmesiden.
Redningstrekanten på stranden skal repareres m.v. AN kontakter kommunen.

Ad 2. Planlægning af arbejder på stranden

Søndag den 16/10 kl. 10 er fastsat som arbejdsdag. Bestyrelsen graver roser op med hjælp fra Niels
Østergaard (SØA). Derefter sættes LK-gruppen til det sidste (EMS).
Reparation af høfder skal bestilles til oktober/november (SØA)
Skilte trænger til at blive rettet op og der skal etableres en info-kasse i forbindelse med affaldsindhegningen.
SØA taler med Morten Seaton.

Ad. 3. Regnskab

Regnskabet viser p.t. et overskud på godt 20 t.kr. Kontingenterne ligger ca. 4.t.kr. over budgettet og der er
”kun” 16 restanter i år. Omkostningerne til ”aktiviteter” er 8 t.kr. mindre end budgetteret – da udgifterne til
vedligeholdelse af trapper, skrænt og udsigtsplads er afholdt af hensættelserne, hvorimod ”administration” er
1½ t.kr. mere end budgetteret, hvilket skyldes posten porto m.v.

Der er i forbindelse med hvervekampagnen kommet 8 nye medlemmer.

Personer, der i de seneste 3 år ikke har betalt kontingent fjernes fra medlemslisten ved årets udgang.

Ad. 4. Hjemmeside

Hjemmesiden er p.t. uden web-master. SØA nævnte en ”Kenneth Bucio” som potentiel kandidat til posten
Hvem kan/vil påtage sig arbejdet, som omfatter nyhedsbreve, aktuelle billeder m.v. ca. 4 gange om året? Det
er absolut en overkommelig opgave.

Ad. 5. Diverse

Grundejerforeningen lejer hvert år stole m.v. til generalforsamlingen. Det blev foreslået og vedtaget, at der
indkøbes ca. 50 stole (billigt), som kan opbevares hos formanden (SØA)

Andre investeringer i materialer – som kunne gøre medlemskab af grundejerforeningen mere attraktiv – blev

diskuteret, men indtil videre sat i bero.

