
Munkerup og Hulerød Grundejerforening

Referat af generalforsamling den 22. juli 2018.

1. Sigurd blev valgt som dirigent.

2.  Se vedlagte beretninger fra Alan (formand for grundejerforenin-
gen).  Og fra John (formand) for bådlavet.

3.  Regnskabet ved Per blev godkendt(se vedlagte).

Under punkt 3 kom der forskellige ideer til, hvordan vi kan få flere   
medlemmer i grundejerforeningen: 

Hjælp fra ejendomsmæglerne om nye tilflyttere.

Velkomstpakke til nye tilflyttere.

Betaling skal ske over betalingsservice.

Gøre mere opmærksom på vores arbejde på stranden, 
og på hvad vi står for mht. at bevare vores smukke område.

4.  Der er ikke indkommet nogle forslag.
5.  Der er ikke indkommet nogle forslag.

6.  Se Pers forslag til budget.
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. for 2019.



7.  Alan Nielsen(formand), Else Marie Høyer(sekretær) og Eva Stoltz 
blev genvalgt. Jørgen Christensen ønskede ikke genvalg og træder 
ud af bestyrelsen. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Katrine
 Hasle Søgård valgt. 

8.  Suppleanter Lone Christensen og Morten Terp-Madsen ønskede at
træde ud af bestyrelsen.
 Som ny Suppleant blev Grete Thaolov valgt.

9.  Revisorerne Gitte Lyager Bente Biering-Sørensen blev genvalgt.

10.  Evt. Niels Wangel fortalte om evt. køb af hjertestarter.
Køb: 15.500 kr., årlig vedligeholdelsesudgift: 2000 kr., 8 års garanti.
Vi har fået lov til at sætte en hjertestarter op ved Malerbo,
 Munkerup Strandvej 49.
 Niels Undersøger, hvad der er af yderligere udgifter.

Som svar på vejproblemet på Skovvænget, må grundejerforeningen 
sige, at vi har ikke kompetence til at gå ind i sagen. Vi opfordrer til 
at beboerne på Skovvænget opretter et vejlav og sender en skri-
velse til kommunen om problemet.

”Benneweisgrunden” er blevet solgt, og grundejerforeningen er ble-
vet spurgt om forskelligt mht. det nye, der skal bygges. Da vi ikke 
har nogen myndighed til at gribe ind over for eventuelle overtrædel-
ser af planloven, har vi tænkt os at svare, at vi går ud fra, at kom-
munen overholder de gældende regler for nye bebyggelser. 

Bliver der gjort mere for at få billisterne til at sætte den til tider alt 
for høje fart ned til det lovlige på Munkerup Strandvej? I perioder er 
der sat en ”fartviser” op. Det vil være en god ide, at den altid er der.

Problemer med bjørneklo: Vi mener, at vi har det under kontrol. 

Referent: Else Marie
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