Referat af bestyrelsesmøde i Munkerup og Hulerød Grundejerforening onsdag den
5. juni 2013 hos Else Marie Høyer.
Til stede:
Sigurd Andersen (formand), Allan Nielsen (næstformand), Steen Hallengren (kasserer), Jørgen Christensen
(sekretær), Eva Marie Stoltz, Else Marie Høyer og Annette Møller (suppleant).
Afbud: Ole Kaae og Jørgen Larsen (suppleant)
Dagsorden:
1, Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20.01.2013
2. Siden sidst
3. Økonomi, herunder det reviderede regnskab for 2012 (udsendes efter pinse)
4..Nye bestyrelsesmedlemmer (formand og kasserer)
5..Tilladelse fra naboen vedr. sand på strand
6..Tilbud om reparation af høfderne
7. Kommende aktiviteter (køb af maskinel, ideer til stranden, jf. drøftelser på de seneste bestyrelsesmøder)
8. Indkaldelse til generalforsamling, herunder bestyrelsens forslag (bådelavets vedtægter & sand på
stranden)
9 Status på hvordan vi skaffer adresser
10. Sct. Hans
11. Udskiftning af lygtepæle i Munkerup?
12. Eventuelt
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20.01.2013
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst
Sigurd orienterede om at renovationsselskabet ikke vil hente skraldeposer ved udsigtspladsen, Allan
kontakter kommunen.
Kommunen vil gennemføre arbejder i forbindelse med en ny pumpestation for enden af Spurvevænget.
Henning bibeholdes til renovationsopgaven på stranden.
Sigurd orienterede endvidere om, at sandfodringsprojektet igen er på dagsordenen hos kommunen, sagen
følges.
3. Regnskab for 2012
Regnskabet, der er underskrevet af de to revisorer, var udsendt inden mødet, og det blev godkendt uden
bemærkninger og underskrevet.
4. Nye bestyrelsesmedlemmer (formand og kasserer)
Allan stiller op som ny formand (vælges ikke særskilt på generalforsamlingen) men vi mangler en kasserer.
Steen er villig til fortsat at være webmaster for hjemmesiden. Der mangler to bestyrelsesmedlemmer.
5. Tilladelse fra naboen vedr. sand på strand
Sigurd havde fået en mundtlig accept at køre sand på stranden, men bestyrelsen traf en ny beslutning,
idet den nu ikke ønsker at gennemføre projektet. Jørgen kontakter Kystdirektoratet.
6 Tilbud om reparation af høfderne
Sigurd indhenter tilbud på at genoprette begge høfder ude i vandet.
7 Kommende aktiviteter (køb af maskinel, ideer til stranden, jf. drøftelser på de seneste bestyrelsesmøder)
Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal gennemføres andre projekter, end etablering af en grillplads på
stranden. Allan arbejder med projektet, mens Annette taler med smeden i Gilleleje. Vi skal alene koncentrere
os om at bibeholde det nuværende miljø på stranden og skrænten.
8 Indkaldelse til generalforsamling, herunder bestyrelsens forslag (bådelavets vedtægter & sand på
stranden)
Forslaget blev tilrettet. Sigurd taler med dirigenten. Udsendelsen pakkes søndag den 16. juni kl. 14.30 hos
Else Marie.
9. Status på hvordan vi skaffer adresser
Muligheden der blev drøftet på forrige møde var ikke mulig, Jørgen kontakter kommunen og Gilleleje
Vandværk.
10 Sct. Hans
Sigurd bestiller brænde og opsætning. Vi skal have sange og fakler nok. Allan vil trykke en tekst på bagsiden
af sangene om Grundejerforeningen
Eva og Else Marie står for faklerne og sangene.
Der er brug for 2-3 personer til at rydde op efter bålrejsningen fredag den 21. kl. 19
11 Udskiftning af lygtepæle i Munkerup?
Et medlem ønskede nye lygtepæle på strandvejen som i Dronningmølle. Allan undersøger kommunens
planer. Sigurd vil kontakte de omliggende grundejerforeninger om en fælles henvendelse til kommunen vedr.
etablering at cykelstien på strandvejen.
12 Eventuelt
Intet.
For referat: Jørgen Christensen, den 7. juni 2013

