Notat fra bestyrelsesmøde i Munkerup og Hulerød Grundejerforening søndag den
22. januar 2012
Til stede:
Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), Jørgen Christensen (sekretær),
Steen Hallengren (kasserer), Ole Kaae, Allan Nielsen, Else Marie Høyer og Annette Møller (suppleant).

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 16.01.2011 og 18.09.2011
Nyt fra formanden
Forelæggelse af regnskabet
Arbejder på stranden i 2012
Hjemmesiden
Årsbrev og udsendelse af girokort
Nye medlemmer, hvordan
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne den 16.01.2011 og 18.09.2011
Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt fra formanden
Sigurd vil deltage i et møde med en grundejer og Kystinspektoratet vedr. forholdende på stranden og
skrænten ud for Grøndahlsvej.
3. Forelæggelse af regnskabet
Steen fremlagde regnskabet, der var udsendt inden mødet. Resultatet blev på 212,01 kr. efter hensættelse
af 22.125 kr. til arbejder på stranden.
Vi har nu 175 betalende medlemmer, hvilket er fint.
Sigurd sender en skriftlig opsigelse af medlemskabet af Grundejerforbundet.
Bestyrelsen vedtog endvidere at vi skal tilbagebetale det indbetalte beløb til brolavet på i alt 18.000 kr.
Steen skriver til bidragyderne om hvilken konto de ønsker beløbet overført til, og samtidig nævner vi
muligheden for, at de i stedet vælger at overføre beløbet til grundejerforeningen til brug for arbejder på
stranden.
Den nye regning for renovation i 2012 viser en stigning på ca. 100 %, Steen undersøger.

4. Arbejder på stranden
Bestyrelsen vedtog at vore to høfder skal repareres, så de sten, der er nu ligger spredt i vandet omkring
høfderne, lægges på plads, så snart vejrforholdende tillader det.

Oprydningen på skrænten skal fortsættes. Som det er nu, kan vi ikke se om der dumpes grene på skrænten,
Der skal opstilles klare mål for opgaven, så resultatet bliver målbart. Eva står for kontakten med firmaet, der
udfører arbejdet. Der afsættes 15.000 kr. til formålet.

Hvis der er økonomisk mulighed for det, skal hybenroserne langs stien ned til stranden også beskæres.

Til foråret skal redningstrekanten males og udstyret afprøves og Sigurd vil ansøge Tryg fonden om hjælp til
at udbedre eventuelle mangler, herunder anskaffelse at vejledning og informationsmateriale. Kommunen har
oplyst at det ikke er dem, der har opstillet trekanten, og at de ikke vedligeholder den.

For at vi kan fjerne de nuværende to skilte ved udsigtspladsen, der jo ikke just pynter, vil Sigurd kontakte
Morten Seaton for at få fremstillet et vejrbestandigt skilt, der kan opsættes på affaldsstativet.

5. Hjemmesiden
Steen hjemtager opgaven og samtidig kontakter han de to andre grundejerforeninger, der også bruger siden,
for at sikre at de enten ajourfører deres materiale eller trækker sig ud. (Efter mødet har Munkerup Have
meddelt at de vil oprette deres egen side)

Tankerne om etablering af det digitale nyhedsbrev opgives, men fremover skal vi forsøge at lægge flere
nyheder og informationer på siden.

6. Årsbrevet
Jørgen skriver et udkast til brevet og sender det til Sigurd.

Sigurd kontakter formanden for bådelavet, der skal oplyse hvilket gebyr lavet ønsker opkrævet for 2012 til sig
selv. Steen skal have oplyst beløbet senest onsdag af hensyn til girokortene.

Pakning og udsendelse at brev og opkrævning udføres den 5. februar af Sigurd, Eva og Else Marie.

7. Nye medlemmer

Der var ikke stemning for hverken at lægge medlemsfortegnelsen på hjemmesiden eller at udsende
klistermærker om medlemskab til medlemmerne, så i stedet vil vi opfordre vore medlemmer til at opfordre
naboer og bekendte i området om at melde sig ind i foreningen.

Hvis Steen kan skaffe en ny navne og adresseoversigt påtog Jørgen at finde nye ejere ved at sammenholde
listen med materialet fra sidste år, så vi kan skrive målrettet til nye ejere.

8. Eventuelt
Intet.

For referat: Jørgen Christensen

