
Bestyrelsens beretning 2006/2007

 
Medlemskab af Grundejerforbundet.

Som vedtaget ved seneste generalforsamling har vi meldt os ind i Grundejerforbundet i Græsted Gilleleje.

Senere i generalforsamlingens program vil Grundejerforbundets formand, Keld Sandstød, fortælle mere om 
Grundejerforbundets aktiviteter og den nye situation efter kommune sammenlægningen. 

Sct. Hans aften, fredag den 23. juni

Som sædvanligt afholdtes Sankt Hans bål på kommunens strand ved udløbet af Esrum Å. Det var igen 
rigtigt fint vejr, trods en uge med kraftig regn, og da Sct. Hans aften samtidigt faldt på en lørdag, var der 
rekord fremmøde. Der var i år atter børnefakkeltog, hvor børnene gik fra bakken på det grønne areal bag 
stranden og ned til bålet i procession. Der var over 60 børn med og alle børnene samledes i en ring 
omkring bålet og tændte bålet samtidigt.  

Arbejdsdage på stranden

Bestyrelsen indkaldte som varslet i årsskrivelsen til en arbejdsdag på stranden den 29. april 2007 og igen 
efter Sct. Hans bålet den 24. juni 2007.

Den første arbejdsdag mødte medlemmerne talrigt op, og sammen med Niels Østergaard og hans 
multimaskine fik vi klaret mange store arbejder :

 Stien blev på det flade stykke belagt med nyt perlegrus. 
 Stien blev på det skrå stykke belagt med nyt lergrus 
 Afløbsrenderne blev renset 
 Stranden blev renset for affald 
 Resterne af badebroen blev fjernet med maskine 
 En mindre del af roserne på stranden blev taget op med maskine 

Desværre blev 1 af afløbsrenderne beskadiget. 

Den næste arbejdsdag blev resterne af Sct. Hans bålet fjernet og der blev ryddet op på kommunens 
græsareal. Samtidigt blev den ødelagte afløbsrende fornyet. 

Renovation på stranden

Ligesom det er rart at have hjælp af Niels Østergaard og hans maskine, er det dejligt, at det er lykkedes at 
finde en hjælper til de tilbagevendende mindre arbejder på stranden.

Der er indgået aftale med Henning Hermansen om 1 gang om ugen at tømme skraldesækkene i de 2 
stativer på stranden og bære affaldet op til renovationsstativerne oppe forenden af stien.

Desuden har Henning påtaget sig at klippe bevoksningen ned ved Stilaugets sti fra Bakkevangen. 

Badebro

Badebroen blev taget op omkring 1. september 2006, og det viste sig – som forventet – at mange dele af 
broen er defekt og mange ståldele er så rustne, at de skal fornyes. 

Badebroen blev, som vedtaget ved sidste års generalforsamling, ikke sat op i år. 

Bestyrelsen har undersøgt markedet for badebroer nærmere, og alternativet til den hidtidige bro er en bro til
en noget højere pris, vi skal nok regne med ca. 3.500 kr. pr. løbende meter bro. Da vi ønsker en bro på ca. 
25 m for at komme helt ud over stenene, vil det koste i alt ca. 90.000 kr.

Vi vil da kunne få en bro, som er så kraftig, at den kan blive stående om vinteren, bortset fra 
gangbrædderne, som skal tages ind i efteråret. Det vil være en opgave, som er overkommelig.



Vi behøver således ikke at bruge penge på opsætning og nedtagning hvert år, men alene til anskaffelse og 
til opsparing til en nye badebro, når den vil være udtjent, levetid forventeligt 15 år. 

Der har gennem året været en række henvendelser fra medlemmer, som gerne så en ny badebro, og som 
gerne vil være med til at betale et engangsbeløb til anskaffelsen. Der er også rettet henvendelse til Jørgen 
Bodum, som tidligere har vist interesse i at være sponsor på en ny badebro. Jørgen Bodum er ikke pt. 
interesseret, men kan muligvis være interesseret senere, når hans nye hus står færdigt.  

Bjørneklo

I eftersommeren 2005 modtog vi fra kommunen pålæg om at foretage bekæmpelse af Bjørneklo på 
strandarealet. Der bliver nu ført tilsyn med både bjørnekloudbredelsen og –bekæmpelsen i hele kommunen.

I foråret 2006 har vi således indgået en aftale med Rentokil om at få bekæmpet bjørnekløerne på skrænten 
med flydende CO2, der en ny bekæmpelsesmetode uden gift. Behandlingen gentages i 2007 og 2008. 

Bekæmpelsen foregår uden gift, idet der anvendes flydende kultveilte, som sprøjtes direkte ind i rødderne, 
og det er efter sigende den eneste metode, som slår planterne helt ihjel. 

Udgifterne for den 3-årige bekæmpelse er ca. 84.000 kr.

I år har der desværre været ukendte personer, som har giftbehandlet planterne og også de omkringstående
planter, så behandlingen med flydende kultveilte ikke er mulig. Rentokil har gået det hele efter her i juli og 
vil gøre det igen i august og september. 

Hybenroser

Vi har endvidere fået en uofficiel tilkendegivelse fra kommunen om, at rynket rose vil være den næste 
plante, som der vil komme pålæg om at bekæmpe. Kommunen har på strandene vest for Gilleleje 
påbegyndt bekæmpelsen af rynket rose med store gravemaskiner, idet roderne her grave op. 

På vores strand er rynket rose meget udbredt. I løbet af de seneste 20 år har roserne bredt sig voldsomt på
stranden og det vil ske i endnu højere grad, hvis ikke der sker en bekæmpelse. De der har boet her i mange
år kan huske, at der har været betydeligt mere åbent og sågar klitgryder med sand flere steder på 
strandarealet. 

For at kunne bekæmpe bjørneklo og kunne få erfaringer med bekæmpelse af rynket rose, har bestyrelsen 
derfor besluttet at fjerne roserne på skrænten under stien og på forstranden og rundt om bådene.

Der blev forsøgt opgravning af roserne på strandarealet, hvor er kun er sand eller sten, og det viste sig at 
være en brugbar løsning. På skråningerne kan dette ikke lade sig gøre, og her må vi foretage en 
giftpensling med round-up.

Dette vil blive foretaget til efteråret, når safterne er på vej retur, så giftbehandlingen virker bedst muligt. 

Udlejning af foreningens store telt

Teltet har ikke været udlejet i 2006 – sæsonen, men i 2007 er teltet reserveret 4 gange, foruden at det er 
anvendt til generalforsamlingen. Normalt er teltet udlejet 2-3 gange om året.  

Cykelstiprojektet

Bestyrelsen tog i 1995 initiativ til at foreslå anlæg af en cykelsti til Gilleleje fra Munkerup. Det var i 
forbindelse med en ny trafikplan for kommunen. Forslaget blev vel modtaget, men har været lavt prioriteret i
kommunens anlægsbudget.

I 2005, før kommunevalget genfremsatte vi så sammen med 3 andre grundejerforeninger forslaget, som 
oprindeligt gik ud på en sti langs vandet via Nakkehoved.

Vi blev efter denne henvendelse kaldt til møde med Teknik & Miljø forvaltningen, og det viste sig, at 
kommune var meget velvillige til at se på sagen.

Der er nu kommet et konkret forslag til en cykelsti langs Strandvejen, og grundejerforeningerne i vores 



område kommenterede dette forslag i januar 2007. På grund af kommunesammenlægningen er der 
imidlertid ikke sket noget i kommunens vejafdeling, men vi har nu rykket og fået lovning på, at sagen igen 
tages op i august 2007. Der er stadig en chance for, at stien kan komme med på budgettet for 2008. 

Hjemmeside

Samarbejde med de 3 andre grundejerforeninger i vores område opnået lydhørhed i kommunen, bl.a. i 
forbindelse med at etablere en cykelsti fra Munkerup til Gilleleje. Det er derfor meget vigtigt, at 
grundejerforeningerne i området optræder som en samlet gruppe, og er synlige. Til dette formål er 
hjemmesiden en god hjælper, og det er planen, at vores hjemmeside kommer til at huse så mange 
grundejerforeninger i Munkerup som muligt. 

Foreløbigt er Munkeruphave kommet med, og vi vil arbejde videre med hjemmesiden.

I den forbindelse vil bestyrelsen gerne rette en meget stor tak til Steen Hallengren, som passer vores 
hjemmeside, www.munkerup.net. 

Bestyrelsens planer for fremtiden. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at grundejerforeningens opgaver som hidtil bør være 

 at passe foreningens arealer på stranden og foretage forbedringer til grundejernes bedste. 
 at varetage grundejernes interesse på trafik- og kystsikringsområdet og andre væsentlige områder 

men derudover vil bestyrelsen arbejde for et større fællesskab mellem medlemmerne og også Munkerups 
øvrige beboere. Dette vil komme os alle til gode, og foreningen vil med Munkerup-hjemmesiden som 
løftestang prøve at samle alle interesser i Munkerup-området.

Det hidtidige samarbejde med naboforeningerne Munkerup Have, Holtesgård og Østerledgård har været 
frugtbart, og bestyrelsen vil arbejde for at udbygge dette samarbejde, hvor det er til gavn for foreningen. 
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