Referat af bestyrelsesmøde i Munkerup og Hulerød Grundejerforening søndag den 30.
marts 2014 hos Per.
Til stede:
Alan Nielsen (Formand), Per Therkildsen (Kasserer), Glen Volkers (Næstformand), Eva Marie Stoltz, Else Marie
Høyer, Ole Kaae og Jørgen Christensen (Sekretær).
Desuden var Jeanne Olsen indbudt.
Afbud: John Christensen (formand for bådelavet.
Dagsorden:
0. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 21. september 2013
1. Siden sidst v/Alan
2. Foreløbigt regnskab for 2013 v/Per
3. Beslutning om reparation af høfder
4. Beslutning om etablering af en bålplads
5. Beslutning op oprydning på stranden
6. Nyt fra bådelavet, herunder forslag om havkajakker m.v. v/John
7. Supplering af bestyrelsen med Jeanne Olsen som suppleant frem til den ordinære
generalforsamling
8. Hjertestarter v/Eva
9. Fastsættelse af datoer for arbejdsdag i foråret samt for den ordinære generalforsamlingen
10. Næste møde
11. Eventuelt
0. Godkendelse af seneste referat af bestyrelsesmøde den 21. september 2013
Referater blev godkendt uden bemærkninger.
1. Siden sidst v/Alan
Renovationsordning/aftale: Alan havde været i dialog med kommunen og bestyrelsen vedtog at vi prøver at flytte
affaldsstativerne fra udsigtspladsen op ad stien ca. til el-skabet. Henning skal først begynde at køre sækkene op
når stativerne er flyttet.
Naboklage: Alan har fået en klage over en permanent parkeret bil, men da foreningen ikke kan gå ind i
naboklagesager, blev klageren henvist til Kommunen.
Respons på årsbrev - digital post: Alan havde fået flere positive henvendelser på foreningens Årsbrev.
Medlemsoversigt: Alan og Per vil udfærdige en samlet oversigt over alle mulige medlemmer i foreningen, så vi kan
skrive til dem, der ikke er medlemmer. Gilleleje Vandværk vil være behjælpelig med at oplyse adresseoplysninger.
Grundejerforbundet: Vi havde fået en henvendelse om at genindtræde i forbundet, med de erfaringer vi har, skal vi,
inden en eventuel beslutning, have referater fra de seneste år samt en oversigt over forbundets aktiviteter. I den
periode vi var medlem skete der ikke meget i forbundet og kontingentet er på 10 kr. pr. medlem (ca. 1.600 kr.
årligt).
2. Foreløbigt regnskab for 2013 v/Per
Regnskabet: Per udsender regnskabet elektronisk, og bestyrelsen skal efterfølgende godkende det ligeledes
elektronisk. P.t. har 41 betalt.VR-registrering, ny bank/underskrevet referat af sidste møde: CVR nummeret er på
plads og vi fortsætter med at benytte Danske Bank, endvidere underskrev hele bestyrelsen referatet fra sidste
møde.
Drøftelse af ændring af vedtægterne vedr. tegnere: Der var enighed om at det ikke var nødvendigt at ændre
vedtægterne.
Underskrevne vedtægter: Vedtægterne er underskrevet af dirigenten (og formanden)
3. Beslutning om reparation af høfder
På baggrund at rapporten fra kystmorfologen Niels Vinther besluttede bestyrelsen at begge høfder skal rettes op
og de skal forkortes lidt, for at forsøge at skabe bedre sandforhold bag høfderne. Alan kontakter det firma vi
tidligere har brugt.
4. Beslutning om etablering af en bålplads
Vi indhenter tilbud på en rist og nogle stammer til at sidde på.
5. Beslutning op oprydning på stranden
Alan orienterede om at Kommunen planlægger at gennemføre en generel oprydning på hele stranden, men der er
ikke fastsat en dato eller nærmere specifikation af opgaven.
Bådelavets ønsker at få ryddet området foran bådene for sten samt en nivellering af forstranden foran spillet. Hvis
opgaven kan klares samtidig med reparation af høfderne, var der enighed om at forsøge at imødekomme ønsket.
Den generelle oprydning af mindre ting klares på arbejdsdagen mens Alan kontakter Niels Østergaard om
bortkørsel af de større ting, som ikke kan komme på Sct. Hans bålet.
Oprydning på hele stranden – en grundejerforeningsopgave: Når der er oversigt over Kommunens planer i f.m. en
større oprydning, skal bestyrelsen tage stilling til, om der er behov for at foreningen tager initiativ til fælles
oprydning, spørgsmålet kan derefter tages op på en generalforsamling.
Alan foreslog endvidere at foreningen kan tilbyde grundejerne på Munkerupvej og Strandgårdsvænge at de kan få
kørt stabilgrus til at fylde hullerne i vejene når foreningen alligevel skal have kørt et læs stabilgrus på stien ned til
stranden. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget under forudsætning af, at der blev etableret vejlaug på de to veje.
Generelt kan foreningen ikke bidrage til vedligeholdelse af vejene.
6. Nyt fra bådelavet, herunder forslag om havkajakker m.v. v/John
Da formanden for bådelavet ikke var til stede udgik punktet, med Jørgen orienterede om, at foreningens forsikring
ikke dækker ansvar for brug af spillet, ligesom der ikke kan tegnes en sådan forsikring. Bådelavet er orienteret om

status og lavet har indskærpet over for bådelavets medlemmer, at spillet løbende skal vedligeholdes og bruges
med forsigtighed.
7. Supplering af bestyrelsen med Jeanne Olsen som suppleant frem til den ordinære generalforsamling
I henhold til vedtægterne supplerede bestyrelsen sig med Jeanne Olsen som suppleant frem til den ordinære
generalforsamling, hvor Jeanne vil blive opstillet.
8.Hjertestarter v/Eva
Eva havde privat købt en hjertestarter, og bestyrelsen var enige om at bede Eva om at udarbejde et oplæg til
hvordan foreningen kan overtage hjertestarteren, hvis den kan opstilles centralt i området, så den er tilgængelig
24/7 året rundt og der kan tegnes et vedligeholdes abonnement, så den altid er klar til brug. Selve hjertestarteren
kostede kr. 8-9.000. I givet fald skal forslaget fremlægges på den ordinære generalforsamling.
9.Fastsættelse af datoer for arbejdsdag i foråret samt for den ordinære generalforsamlingen
Arbejdsdagen blev fastsat til lørdag, den 17. maj kl. 10
Generalforsamlingen blev fastsat til søndag den 20. juli kl. 10 med festen aftenen før.
10. Næste møde
Næste møde blev aftalt til lørdag den 31.maj hos Else Marie.
11. Eventuelt
Intet.
For referat: Jørgen Christensen 02.04.2014

