Notat fra bestyrelsesmøde i Munkerup og Hulerød Grundejerforening søndag den 3.
juni 2012
Til stede:
Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), Jørgen Christensen (sekretær),
Steen Hallengren (kasserer), Ole Kaae, Allan Nielsen og Else Marie Høyer. Desuden deltog formanden for
bådelavet John Christensen i punkterne 1-5.
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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22.01.2012
Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
Vi har meldt os ud af Grundejerforbundet, som tidligere vedtaget.
Sigurd rykker for reparation af høfderne.
Ingen vil kendes ved vor redningstrekant, Sigurd søger tilskud hos Trygfonden.
Infotavlen, der skal erstatte de to skilte, der stritter i hver sin retning ved udsigtspladsen, skal på plads.
Morten Seaton har påtaget sig at fremstille selve tavlen, der skal opsættes på hegnet omkring
affaldsstativerne.
Sigurd sørger for at fjerne den gamle cykel, der er efterladt ved udsigtspladsen.
Steen oplyste, at vi nu har hjemmesiden for os selv og at den er opdateret. Gå ind og se det nye layout!
3. Bådelavets vedtægter
Sigurd redegjorde for at gæstemedlemmerne iht. de nye vedtægter skal betale mindre end medlemmerne af
Grundejerforeningen, hvilket ikke var tilsigtet. Derfor vil bestyrelsen fremlægge et forslag til
generalforsamlingen der sikre, at gæstemedlemmerne skal betale det samme som medlemmerne af
Grundejerforeningen.

John Christensen mente ikke at gæstemedlemmerne skal betale ekstra, da de ikke har stemmeret på
generalforsamlingen i sager der vedrører bådelavet.

Jørgen Christensen var af den opfattelse at kun medlemmer kan – og bør kunne - stemme på
generalforsamlingen.

John Christensen vil tage spørgsmålet op på årsmødet og vende tilbage til Sigurd med lavets indstilling
inden udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen.

4. Økonomi
Steen oplyste at vi i 2011 havde 175 betalende medlemmer, hvilket vist er ny rekord og et meget fint resultat.

Der er kun 3 bidragsydere, der ikke har svaret på henvendelsen om at få de indbetalte beløb til badebroen
tilbagebetalt, hvis de ikke reagerer, indtægtsføres beløbene.

Sigurd har skrevet til 4 omliggende grundejerforeninger om at få tilskud til renovationen på stranden.

Steen henviste til, at vi betaler en høj forsikringspræmie, og bestyrelsen vedtog, at Jørgen kontakter
forsikringsselskabet for at undersøge, om vi er overforsikret.

5. Arbejder på stranden
Allan påtog sig at rodstikke de bjørneklør, der er på vej op primært bag bådene.

John Christensen gav tilsagn om at skuret på stranden nu sættes i stand.

Bestyrelsen besluttede at stien ned til stranden fra Skovvænger (matr. 3N) skal ryddes effektivt, så den er
passabel i badetøj, og at udmundingen på stranden ligeledes skal gøres let passabel. Det udførte arbejde
har hjulpet, men ikke nok.

Bestyrelsen vedtog endvidere at vi skal holde arbejdsdag på stranden søndag, den 1. juli kl. 10, hvor vi bl.a.
skal reparere og male rækværket på udsigtspladsen. Sigurd aftaler med Niels Østergaard om at komme med
sin traktor med skær.

Vi betragter nu LK-gruppens arbejder på skrænten for at være afsluttet, men det betyder, at vi selv skal stå

for vedligeholdelsen. Der skal udarbejdes en arbejdsplan forud for arbejdsdagen.

Det skal undersøges om vi kan få tilladelse til at køre sand ned på stranden, så vi kan få sand neden for
udsigtspladsen og til højre for bådene, hvor der nu er ryddet for hybenroser, samt hvad det vil koste.

6. Indkaldelse til generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes søndag, den 15. juli kl. 10 i teltet hos Sigurd. Grundejerforeningen fylder 70
år.
Festen holdes lørdag, den 14. juli kl. 18 og teltet rejses samme dag kl. 13 og nedtages om søndagen lige
efter generalforsamlingen. Vi fortsætter med at holde auktion over gaver, som hver enkelt selv medbringer
og med at indkøbe en større gave.
Bestyrelsen vedtog at indkøbe 40 lette stabelstole, så vi undgår at leje dem. Else Marie påtog sig opgaven.

Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanten og revisorerne modtager genvalg.

Materialet til generalforsamlingen kuverteres og frankeres den 16. juni kl. 14 hos Sigurd.

7. Sct. Hans
Sigurd sørger for leverancen af brænde og opsætning. Der er brug for to-tre frivillige til at finpudse bålet den
21.6 kl. 19.30.
Sigurd sørger endvidere for at trykke sange og for fakler. Bålet tændes lørdag den 23. kl. 22.00.
Da Sigurd ikke kan deltage den 23. har Else Marie ansvaret for afviklingen. Eva Marie fremstiller heksen.

Bestyrelsen foretager oprydning efter bålet dagen efter (den 24. kl. 10)

8. Diverse
Eva Marie havde fået henvendelse om, at der ved søgning på navne via Google, fremkommer uddrag fra
vore referater.

Steen oplyste at sådan virker systemerne, og at vi ikke kan gøre noget ved det, medmindre vi vælger at
anonymisere referaterne eller undlader at lægge dem på nettet, og at vi i øvrigt altid bestræber os på kun at
skrive fakta og kun på en urban måde.

For referat: Jørgen Christensen
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