Referat af bestyrelsesmøde i Munkerup og Hulerød Grundejerforening søndag den
21. september2013 hos Alan Nielsen
Til stede:
Alan Nielsen, Per Therkildsen, Glen Volkers, Eva Marie Stoltz, Else Marie Høyer og Jørgen Christensen.
Afbud: Ole Kaae og Jørgen Larsen (suppleant)
Dagsorden:
0. Godkendelse af seneste referater (5/6 og 21/7)
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Siden sidst
3. Hvordan skal høfderne repareres
4. Kontaktmøde med Kongens Ø
5. Arbejder på stranden/renovation
6. Bådelauget, forsikringsforhold samt drøftelse af ønsket om at lægge havkajakker på stranden
7. Kontaktmøde med kommunen og cykelsti mm.
8. Eventuelt
0. Godkendelse af seneste referater (5/6 og 21/7)
Begge referater blev godkendt uden bemærkninger.
1. Konstituering af bestyrelsen
Den foreløbige konstituering fra mødet den 21.07.13 blev bekræftet, dvs. med Alan som formand, Glen som
næstformand, Per som kasserer og Jørgen som sekretær, idet Steen Hallengren har påtaget sig at afslutte
regnskabet for 2013.
Alan og Per kontakter snarest Steen omkring den praktiske overdragelse.
2. Siden sidst
Alan er i dialog med kommunen omkring renovation på stranden, p.t. tømmes sækkene dog.
På et kommende møde vil Alan endvidere tage spørgsmålet og klipning af hægge og hegn, der går helt ud
på vejene i området samt om hastigheden på Strandvejen og etablering af en cykelsti til Gilleleje.
3. Hvordan skal høfderne repareres
Der var enighed om at vi skal finde en løsning, der gerne skulle sikre bedre sandforhold på vor strand
(1A).Høfderne er en forudsætning for den ret så store strand vi har, men vi skal undersøge om vi eventuelt
kan reparere dem på en sådan måde, at der kommer mere sand.
Per undersøger ejerforholdene på matriklerne og Glen kontakter Geografisk Institut og punktet tages op på
næste bestyrelsesmøde.
4. Kontaktmøde med Kongens Ø
Der har ikke været nogen episoder og heller ingen kontakt med Kongens Ø, men på sigt skal vi have
etableret et kontaktudvalg med Kongens Ø og de øvrige omliggende grundejerforeninger.
5. Arbejder på stranden/renovation
Afløbsrenderne skal rense og der skal købes stabilgrus til stien til brug i løbet af vinteren. Alan tager
initiativet.
Der ligger en del stammer, grene og kvas på skrænten, der skulle være fjernet, Eva kontakter dem, der har
undladt at rydde op, for at få det fjernet inden det ”gror fast”, bestyrelsen bemyndiget Eva til at komme frem
til an løsning. Materialet kan bruges til vort næste Sct. Hans bål.
For fremtiden skal alle tilladelser til fældning og efterfølgende oprydning på skrænten foreligge skriftligt.
Til foråret vil bestyrelsen etablere en fast bålplads på stranden med en fast grillrist og nogle træstammer e.l.
til at sidde på. Løsningen skal drøftes på det næste møde.
6. Bådelauget, forsikringsforhold samt drøftelse af ønsket om at lægge havkajakker på stranden
Da formanden for Bådelavet ikke kunne være til stede på mødet udsættes drøftelsen af spørgsmålet om
havkajakker til næste møde. Bestyrelsen er umiddelbart positiv indstillet over for havkajakker inden for lavets
vedtægter.
Forsikringsmæssigt dækker foreningens ansvarsforsikring evt. skader i forbindelse med brugen af spillet på
matr. 1A, såfremt spillet er vedligeholdt og det anvendes forsvarligt. Bådelavet har skriftligt beskrevet
hvordan de sikrer, at spillet løbende vedligeholdes.
Hvis lavet reparerer deres spil på naboparcellen, er bestyrelsen indstillet på at udvide forsikringen til også at
omfatte dette, hvis det er praktisk muligt.
7. Kontaktmøde med kommunen og cykelsti mm.
Se punkt 2.
8. Eventuelt
Sigurd Andersen havde fået et tilbud fra Det Ny teater, Sigurd vil lave et tilbud, som vi kan lægge på
hjemmesiden.
Jørgen skriver et oplæg til en henvendelse til Gilleleje vandværk om at få hjemmeadresserne på nye ejere i
området.
Alan ajourfører listen over bestyrelsens adresser, e-mail adresser og telefonnumre.
For referat: Jørgen Christensen 22.09.13

