Notat fra bestyrelsesmøde i Munkerup og Hulerød Grundejerforening søndag den
23. september 2012 hos Else Marie Høyer.
Til stede:
Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), Jørgen Christensen (sekretær),
Ole Kaae, Allan Nielsen, Else Marie Høyer, Annette Møller (Supp.) og Jørgen Larsen (Supp.).
Afbud: Steen Hallengren (kasserer)
Dagsorden:
0. Godkendelse af seneste referat samt referat fra generalforsamlingen
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Siden sidst
3. Økonomi (se mail fra Steen med halvårsregnskaber)
4. Orientering fra grundejerforbundet
5. Arbejder på stranden
6. Bådelauget
7. Nye fokusområder
8. Eventuelt
0. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3.06.2012 samt referat fra generalforsamlingen
Referaterne blev godkendt uden bemærkninger, og Sigurd vil indhente dirigentens underskrift på
generalforsamlingsreferatet.
1. Konstituering af bestyrelsen
Sigurd meddelte at hverken han eller Steen Hallengren genopstiller næste år, og Eva Marie Stoltz ønskede
ikke at fortsætte som næstformand men som almindeligt bestyrelsesmedlem.
Steen Hallengren fortsætter som kasserer frem til generalforsamlingen og Jørgen Christensen fortsætter
som sekretær.
Allan Nielsen accepterede at blive næstformand med henblik på at overtage formandsposten til næste år.
2. Siden sidst
Sigurd har løst problemerne med skraldeposer på stranden, og bestyrelsen besluttede at opsige den
nuværende tømningsordning og i stedet overlade tømningen til Jørgen Larsen på timelønsbasis. Jørgen
påtager sig også at tømme sækkene i vinterhalvåret, når der viser sig behov for det. Desuden vil Jørgen
udføre småopgaver så som klipning af lange brombærranker ol. i forbindelse med renovationen.
Ifølge foreningens ansvarsforsikring må der ikke anvendes motorkraft til opgaven.
Bestyrelsen vedtog samtidig at forsøge at opstille en kasse til grus/sand oppe på skrænten, Allan påtog sig
opgaven.
3. Økonomi (se mail fra Steen med halvårsregnskaber)
Steen havde udsendt halvårsregnskab inden mødet.
Sigurd gennemgik regnskaberne, og der var ingen kommentarer til tallene, men det faldende medlemstal var
bekymrende. Jørgen påtog sig at skrive en rykker, der skal udsendes til de ca. 20 medlemmer der betalte
sidste år, men ikke i år.
Vor opfordring til de 4 omliggende grundejerforeninger om at give tilskud til renovationen på stranden havde
kun resulteret i et tilskud fra én forening på 500 kr.
Der var endvidere tilslutning til, at Steen ved lejlighed undersøger hvad det vil kræve og koste at tilslutte
foreningen til PBS.
4. Orientering fra grundejerforbundet
Sigurd oplyste fra referatet af årsmødet i Grundejerforbundet at kommunen arbejder videre med et
sandfodringsprojekt på Nordkysten, men der intet konkret foreligger på nuværende tidspunkt.
Planerne for opstilling af store vindmøller på land ved Gilleleje var skrinlagt.

5. Arbejder på stranden
Sigurd har rykket for reparationen af høfderne og firmaet har lovet at gennemføre den i oktober.
Den traktor bådelavet brugte til reparation af skuret på stranden har anrettet skader på stien og kanterne, der
skal udbedres. Sigurd bestiller Niels til opgaven.
Bådelavet skal bidrage til reparationen.
Bestyrelsen tilsluttede sig Jørgens forslag om at lægge et tykt lag sand på trekanten neden for
udsigtspladsen ud til linjen hvor vandet når op ved højvande (affaldsstativet)
Sigurd havde undersøgt hvad det i givet fald vil koste, og under forudsætning af at sandet kommer fra
uddybning af Hornbæk havn, koster det 140 kr. pr. m3 ved køb af 100 m3.
Vi arbejder videre med forslaget.
Eva Marie gjorde opmærksom på, at de unge træer på skrænten skulle fældes. Allan mente at vi selv kunne
gøre det.
6. Bådelavet
Da formanden for bådelavet John Christensen ikke deltog, blev punktet udsat.
Sigurd foreslog at vi lægger et billede at det reparerede skur på hjemmesiden. Else Marie påtog sig
opgaven.
7. Nye fokusområder
Efter en bred uformel diskussion var der overvejende stemning for at vi også fremover skal satse på
stranden.
Det var vanskeligt at pege på andre områder hvor vi kunne komme igennem med forslag som f.eks. på
trafikområdet, men det kunne være en ide at anskaffe stort værktøj, som grundejerne kun har brug for
sjældent eller ikke selv har plads til (f.eks. en trailer)
I givet fald skal det opbevares og vedligeholdes, hvilket skal honoreres.
Bestyrelsen besluttede at vi i årsbrevet vil anmode medlemmerne om at komme med forslag til hvordan
foreningen kan tilbyde medlemmerne medlemsfordele. Annette påtog sig at skrive årsbrevet.
8. Eventuelt
Intet.
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