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Søndag d. 21. oktober 2018 afholdt vi i Munkerup og Hulerød Grundejerforening en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor der med overvældende flertal blev besluttet, at grundejerforeningen skulle 
investere i en hjertestarter og sætte den op ved ”Malerbo” på Munkerupvej 49.

Søndag d. 17. februar blev der brug for hjertestarteren, og ifølge de underretninger vi efterfølgende 
har modtaget, var den med til at redde liv.

Nils Wangel fra grundejerforeningens bestyrelse har taget det store slæb m.h.t. hjertestarteren og er 
nu i fuld gang med at arrangere hjertestarterkurser. Det første blev hurtigt overtegnet og blev af-
holdt d. 26/2-19 og endnu et er på trapperne. Skulle der blandt grundejerforeningens medlemmer 
være interesserede, der ønsker at deltage i et hjertestarterkursus, så tøv ikke med at kontakte Nils. 
Se adresselisten senere i skrivelsen her.

Ved vores ordinære generalforsamling i sommer tog vi afsked med Jørgen Christensen, der efter 
omkring 35 års bestyrelsesarbejde i grundejerforeningen ønskede at trække sig tilbage. Jørgen har 
selvsagt beriget os andre i bestyrelsen med viden om og indsigt i bestyrelsesarbejdet og grundejer-
foreningens udvikling, og vi skylder ham en stor tak hans vedholdende indsats for foreningen. Vi 
kæmper i bestyrelsen stadig med at udfylde tomrummet efter ham.

Benneweisgrunden/e mellem Hulerødvej og Munkerup Strandvej er blevet solgt, og hen over 
sommeren 2018, udarbejdede bestyrelsen en indsigelse mod kommunens udsendte forslag til en ny 
lokalplan. Der kom en del høringssvar, men den nye lokalplan blev vedtaget uden ændringer og i 
skrivende stund er udstykningen og byggeriet på grunden godt i gang. Der bliver bygget 5 
sommerhuse og et nyt helårshus på grunden/e udover Hulerødgårds gamle stråtækte stuehus.
Vi, i bestyrelsen, følger byggeriet, og vil løbende forsøge at holde kommunen fast på, at bygherre 
overholder de udstukne retningslinjer m.h.t. åbeskyttelseszonen og fortidsmindebeskyttelseszonen.

Munkerup og Hulerød Grundejerforening har gennem de sidste år haft et samarbejde med Dron-
ningmølle Borgerforening om de fælles interessefelter der er m.h.t kystbeskyttelse, trafikforhold 
m.v. og håber vi derved via det betydelige antal medlemmer vi i fællesskab har, kan påkalde os 
kommunens bevågenhed. Aktuelt er der to sager, der optager Borgerforeningen. Den ene handler 
om en 42 meter høj antennemast, som Kommunen overvejer at give TDC tilladelse til at opsætte 
ved Dronningmølle Station. Den skulle give bedre mobildækning i og omkring Dronningmølle, 
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men Borgerforeningen er ikke glade for placeringen centralt i byen, og er lykkedes med at få sendt 
beslutningen til genovervejelse i det kommunale udvalg. 
Den anden sag drejer sig om at etablere et nyt medborgerhus for Dronningmølle og omegn i den 
tomme bygning, hvor den tidligere LokalBrugs havde til huse. Borgerforeningen ønsker at leje (el-
ler på sigt købe) bygningen, hvilket kræver en del økonomi til opstarten. Derfor har Borgerforenin-
gen udstedt ”Folkeaktier”, som kan købes ved at kontakte Dronningmølle Borgerforening.  Lykkes 
projektet kan Borgerforeningen råde over ca. 150 m2 med toiletter, anretterkøkken og festsal, som 
kan lejes til fester, generalforsamlinger, bankoaftener, kurser og lign. 

Dronningmølle er blevet et Pizzaria fattigere, idet ”Dronningmølle Strand Pizza og Restaurant” er 
lukket. Lokalerne bliver for fremtiden indlemmet i Kirkens Korshærs butik, som hermed udvides. 
Der holdes officiel åbning af den udvidede butik torsdag d. 11/4 kl. 11.00.

En anden ting, der måske kunne have interesse, er, at Miljø- og Fødevareministeriet nu for alvor har
sat gang i arbejdet med genopretning af Nordsjællands fjerdestørste sø - Søborg Sø, ved at indgå af-
taler om køb af 40 procent af de arealer, der skal danne grundlag for søen. Den tidligere sø blev af-
vandet tilbage i 1790 og projektet med genopretningen forventes færdigt i 2023.
  
Tilbage i vores egen lille forening, så har vi i løbet af 2018 fået en del nye sommerhusejere eller til-
flyttere. Vi vil fra bestyrelsens side gerne byde alle hjertelig velkomne her i vores dejlige område 
med håb om, at I vil falde godt til og nyde omgivelserne, stranden og det gode naboskab.
Vi har stadig lidt jubilæumshæfter og net til overs fra vores 75-års jubilæum i 2017, som vi uddeler 
til nye medlemmer af grundejerforeningen.

Nu da foråret er lige om hjørnet og alt begynder at spire frem, ser vi frem til vores arbejdsdag på 
stranden d. 4. maj. Her har vi en del opgaver at løse, så stranden fremstår dejlig og imødekommen-
de til den nye sæson. Vi har også planer om at skulle gennemgå foreningens festtelt og udbedre di-
verse småskader og mangler, så mød endelig op til arbejdsdagen for enden af Strandgårds Vænge 
kl. 10.00.

Vores traditionelle Sankt Hansbål måtte vi desværre aflyse i 2018, da der var afbrændingsforbud på 
grund af den tørre forsommer, men i år er vi klar igen. Som sædvanlig mødes vi på stranden d. 23. 
juni kl. 21.30 ved Hulerød Kro og synger midsommeren ind.

Generalforsamling og Sommerfest.
Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at vi til sommer, nærmere betegnet lørdag d. 20. juli, forsøgsvis 
vil afholde både grundejerforeningens ordinære generalforsamling samt vores traditionelle 
Sommerfest på samme dag. Vi vil starte med generalforsamlingen kl. 16.00, og efter en pause fort-
sætte med sommerfesten kl. 18.00. I vil naturligvis får en indkaldelse og indbydelse til disse to ar-
rangementer, når tiden nærmer sig, men dette blot for at forberede jer på denne ændring. Så kan vi 
jo sove længe om søndagen. 

Årets kontingent kan forhåbentlig snart betales via Betalings Service.
Kontingentet til Munkerup og Hulerød Grundejerforening for 2019 kan betales nu. Det almindelige
kontingent for medlemskab af grundejerforeningen er på 300 kr. Stilaugskontingentet for beboere
på Skovvænget og Bakkevangen er 50 kr. Bådlaugets medlemmer skal yderligere betale 400 kr. og
gæstemedlemmer i bådlauget skal betale 700 kr. Se vedhæftede side vedr. kontingentbetalingen.
Vi kæmper for at få Betalings Service sat op via Nets, så betalingen fremover kan foregå automa-
tisk, men det har været en langvarig affære, og vi er endnu ikke klar. Vi har derfor udsat fristen for
indbetaling af årets kontingent til d. 1. maj. Vi håber at kunne sende opkrævninger ud via Nets i
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starten af april måned, men allerede nu er det muligt at betale kontingentet for 2019 via vores net-
bank-konto i Danske Bank: reg.nr.: 1551 kontonr.: 6484018 eller via MobilePay: 15812.

Husk navn og id.nr eller adresse i Munkerup på indbetalingen (se vedhæftede side)

Til slut…
Vil jeg oplyse jer om:

 at vi holder arbejdsdag, lørdag d. 4. maj. Vi mødes på Stranden ved Strandgårds Vænge kl.
10.00. Se opslag ved udkigspladsen.

 at vi som sædvanlig indbyder til Sankt Hansbål på stranden ved Hulerød Kro søndag, d. 23.
juni. Invitation følger til juni – ellers se opslag ved udkigspladsen.

 at vi afholder generalforsamling, lørdag d. 20. juli 2019 kl. 16.00. (indkaldelse udsen-
des i juni) Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest
15. maj 2018.

 at vi holder sommerfest for medlemmer lørdag d. 20. juli 2018 (Invitation følger i juni)
 at foreningens telt (ca. 60 pers.) udlejes til medlemmer af grundejerforeningen.
 at vi fremover kun sender post ud via mail eller omdeler breve i postkasserne her i grunde-

jerforeningen.  Får du brev i  postkassen opfordrer vi  dig til  at  sende din mailadresse til
an@munkerup.net

Mange hilsner på bestyrelses vegne

Alan Nielsen
Formand

-------------------------------------------------------------- 000 ---------------------------------------------------------------

                   

mailto:an@munkerup.net
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Print ud og hæng op😊

pr. 1. januar 2019

Adresseliste
Formand
Alan Nielsen
Firhøjvej 7
3120 Dronningmølle
tlf. 26 22 95 10 
email: an@munkerup.net 

Næstformand 
Jeanna Olsen
Dalehøjvej 12
3120 Dronningmølle
tlf. 29 90 45 36 
email: jo@munkerup.net

Sekretær
Else Marie Høyer
Munkerup Strandvej 47
3120 Dronningmølle
tlf.  21 92 04 53
email: emh@munkerup.net

Kasserer
Per Therkildsen
Bøgevangen 5
3120 Dronningmølle
tlf. 40 14 21 99 
email: pet@munkerup.net 

Eva Marie Stoltz
Stærevangen 6
3120 Dronningmølle
tlf. 20 37 13 35 / 49 71 70 39 
email: eva_mariestoltz@hotmail.com

Katrine Hasle Søgaard         
Hulerødvej 21 D
3120 Dronningmølle
tlf. 
email: katrinehasle@gmail.com

Nils Wangel
Bøgevangen 1B
3120 Dronningmølle
tlf. 25 72 41 81
email: nilswangel@hotmail.com
Suppleant
Mads Brydegaard
Munkerupvej 12
3120 Dronningmølle
tlf. 26 68 17 07
email: mads.brydegaard@gmail.com

Suppleant 
Grethe Thaolov          
Ved Skellet 13
3120 Dronningmølle
tlf. 60 18 54 04
email: heidiegrete@hotmail.com

Formand for bådelauget
John Christensen
Skovåsen 4, 3250 Gilleleje
tlf. 24 61 70 85
email: baadlaug@munkerup.net

Hjemmeside
email: admin@munkerup.net
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Husk i 2019.

 Arbejdslørdag den 4. maj kl. 10.00. 
Mødested ved udsigtspladsen for enden af Strandgårds Vænge.

 Sankt Hansbål – søndag den. 23. juni kl. 21.30
Mødested ved stranden ved Hulerød Kro.

 Generalforsamling – lørdag den 20. juli kl. 16.00
Sted udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj.

 Sommerfest – lørdag den 20. juli kl. 18.00
Tid og sted udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.

 Kontingent 2019 – betalingsfrist 1. maj 2019
o Kontingent til Grundejerforeningen 300 kr.
o Kontingent til Bådlaug 400 kr.
o Kontingent til Stilaug       50 kr.
o Gæstepladser Bådlaug 700 kr.

 Id-numre
Forkortelse af vejnavn + husnummer: eks. Firhøjvej 7 = fi07

     eks. Dalehøjvej 13 = dh13
Dit id-nr:
Bakkevangen = ba + husnummer Bekkasinvænget = be + husnummer
Bøgevangen = bø + husnummer Dalehøjvej = dh + husnummer
Dalevænget = dv + husnummer Firhøjvej = fi + husnummer
Grøndahlsvej = gr + husnummer Hulerødvej = hu + husnummer
Kammerrådensvej = ka + husnummer Liebmannshave = li + husnummer
Munkerup Strandvej = ms+ husnummer Munkerupvej = mv+ husnummer
Mølledalen = mø+ husnummer Rødkildevej = rø + husnummer
Skovvænget = sk + husnummer Spurvevænget = sp + husnummer
Strandgårds Vænge = st + husnummer Stærevangen = sv + husnummer
Ved Skellet = vs + husnummer Gæster = gæ
 

Der er flere måder at betale kontingentet på:
 Overfør beløbet til reg. nr: 1551 kontonr.: 6484018
 MobilePay på nr. 15812

Husk i begge tilfælde navn, samt id-nr. eller adresse i Munkerup 
(se nedenfor)

 Opkrævning fra Nets med mulighed for Betalings Service??
Udsendes i april??
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 Ændringer i ejerforhold, adresseændringer, telefonnumre og 
email-oplysninger sendes til an@munkerup.net
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