Munkerup - Hulerød
Grundejerforening

Generalforsamling

19. juni 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening

lørdag, den 18. juli 2020 kl. 16.00
i Grundejerforeningens telt på Dalevænget nr. 2
med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Sigurd Andersen.
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
samt beretning for de lav, der er oprettet under foreningen.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet er vedhæftet indkaldelsen her.
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår, at grundejerforeningen som ejer af Matrikel 1.a, deltager i
vedligeholdelse af Strandgårds Vænge.
Forslag fra medlemmerne.
Frist for indsendelse af forslag var d. 15. maj 2020 ifølge vedtægterne.
Der er indkommet ét forslag:
Generalforsamlingen, der er bådelavets højeste myndighed, pålægger bådelavet,
at et medlem af lavets styrelse aflægger beretningen for lavet på Grundejerforeningens årlige ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2.
Forslag til budget og fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. for 2021.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Alan Nielsen (Formand), Else Marie Høyer (Sekretær), Eva Marie Stoltz,
Katrine Søgaard. Alle modtager genvalg.
Herudover mangler vi en kandidat til at varetage Kassererposten.
Interesserede kandidater kan kontakte formanden.
Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen:
På valg: Grete Thaulov. Modtager genvalg.
Valg af revisorer samt suppleant:
På valg: Gitte Lyager og Bente Biering-Sørensen, der begge modtager genvalg.
Eventuelt
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Som det fremgår af vores dagsorden, kommer vi til at mangle medlemmer i bestyrelsen eller suppleanter. Hermed en stor opfordring til at melde sig for en to-årig
periode.
Vi er meget på udkig efter en kasserer!!
Vi afholder 4 - 6 møder om året og står for en arbejdslørdag i maj måned, Sankt Hans
bål samt en sommerfest i juli.
Er du den mindste smule interesseret - og/eller kan du overtales, så ring eller skriv til
formanden/undertegnede - også hvis du/I lige er flyttet hertil.
o-O-o

Sankt Hans!
Vi må desværre aflyse vores traditionelle Sankt Hans bål i år grundet
forsamlingsforbuddet. Vi har været i kontakt med myndighederne og de
pålægger bestyrelsen, med risiko for bødestraf, ansvaret for, at der
ikke deltager flere end 50 personer til Sankt Hans arrangementet, og
det ansvar ønsker vi ikke at tage på os.
Vi vil ønske alle medlemmer en dejlig Sankt Hans aften og siger forhåbentlig på gensyn næste år.
o-O-o

Grundejerforeningen holder sommerfest.
I lighed med tidligere år slår vi grundejerforeningens telt op hos Sigurd Andersen på Dalevænget 2 og afholder fest for foreningens medlemmer den 3. weekend i juli, hvor forhåbentlig
mange grundejere er på ferie her i Munkerup. Så sæt kryds i kalenderen ved

lørdag den 18. juli 2020 kl. 18.00
På grund af forsamlingsforbudet beder vi i år om tilmelding til Sommerfesten - evt. på
mail til an@munkerup.net senest d. 18. juli 2020, så vi evt. kan tage visse forbehold.
Vi har igen i år besluttet at lægge generalforsamlingen umiddelbart inden festen. Det afholder
forhåbentligt ikke nogen fra at komme til enten det ene eller andet arrangement. Det betyder,
at man naturligvis er velkommen til at deltage begge arrangementer, men også kun at komme
til det ene, hvis det passer bedre ind i ens planer.
Bestyrelsen vil sørge for at borde og bænke er stillet op i teltet og vil have forskellige aktiviteter
klar. Vi vil traditionen tro afholde SommerBingo med flotte præmier☺ og med en beskeden pris
på 50 kr. pr. plade for alle aftenens spil.
Da foreningen som sådan ikke giver tilskud til festen, må alle selv medbringe det, de vil spise
og drikke samt service. Der bliver sørget for fælles grill.
Muntre, alvorlige, tankevækkende indslag eller indlæg i form af optræden, taler eller sange i
løbet af aftenen er særdeles velkomne☺
Bestyrelsen opfordrer – også for hyggens skyld - nogle medlemmer til at give en hånd med ved
rejsningen og nedtagningen af teltet m.m. Teltet rejses på Dalevænget 2, lørdag den 18. juli kl.
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11.00 og nedtages søndag, den 19. juli kl. 11.00. Er vejrudsigten lovende med sol og varme, vil
vi muligvis undlade at rejse teltet, men det beslutter vi på dagen.
o-O-o

Hjemmesiden
Grundejerforeningens hjemmeside, www.munkerup.net, er nu blevet fornyet, så hold øje med
hjemmesiden, hvor I kan finde indkaldelser og referater, men også seneste nyt om foreningen.
Indlæg, billeder og lign. modtages gerne.
.

Godt naboskab

o-O-o

En dejlig fredfyldt sommerdag eller sommeraften i haven holder vi vel alle af - både de
fastboende og alle sommerhusejere og øvrige gæster. Det fordrer lidt gensidig respekt i
forbindelse med brug af motorplæneklippere og motorsave m.m. samt afholdelse af fester og
muntre sammenkomster på terrassen☺
Bestyrelsen henstiller til, at man så vidt muligt begrænser brugen af motoriserede haveredskaber om aftenen og i weekender samt på helligdage efter kl. 12, specielt her i sommersæsonen,
og vi henleder samtidig opmærksomheden på, at højrøstet feststemt optræden med lidt musik
på terrassen en hverdagsaften, kan virke generende for de omkringboende, som måske ikke
holder ferie, men skal tidligt op og på arbejdet.
Hermed et ønske om en rigtig dejlig sommer og vel mødt til generalforsamling og sommerfest.
Med venlig og sommerlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Alan Nielsen
Formand for Munkerup og Hulerød Grundejerforening
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