
 

 

Bestyrelsens beretning 2004/2005 
  

  

 

Bestyrelsen har i det forløbne år beskæftiget sig med følgende emner: 

Stranden   

Badebroen blev taget ned efter en tidlig storm i begyndelsen af september 2004. Stormen havde revet gangbroerne løs og de måtte samles 

op langs stranden mod Dronningmølle. En enkelt gangbro måtte kasseres. I foråret er der indkøbt nye dele til broen og gangbroerne er gået 

efter og delvist forstærket. Broen blev opsat i maj 2005. 

Fremover vil badebroen blive taget ned senest 5. september. 

  

I maj 2005 blev der etableret nye forhold for affald på stranden, idet der blev opsat nye og smukkere affaldsstativer på stranden, og der blev 

udført en afskærmning af stativerne oppe på bakken. 

Desuden blev der lavet en afskærmning for en nyindkøbt container, som er aflåst, og som skal indeholde smådele til badebroen om 

vinteren. Bestyrelsen vil ikke længere benytte skuret, som er faldefærdigt, og som er opført på nabogrunden (Amtmandens hus). 

  

Stierne blev klippet i juni 2005. 

  

Grundejerforeningen har fået pålæg fra kommune om at bekæmpe bjørneklo på stranden. Der er foretaget en nedklipning af bjørneklo ved 

strandrensningen efter Skt. Hans bålet, og der planlægges en større indsats til foråret, når roserne klippes ned. 

  

Der skal rettes en stor tak til Søren Jacobsen, som igen i år har passet renovationen på stranden. 

  



Skt. Hans aften  

Skt. Hans bålet var i år en stor succes med tørt brænde og formidabelt vejr. Det vil som i år også fremover være en tradition, at bålet tændes 

med fakler, som udleveres til børnene. 

Der var mødt omkring 150 bålgæster frem, og Midsommervisen blev fremført med sædvanlig ildhu. Der var i år igen en meget fantasifuldt 

udsmykket heks, denne gang en mandlig heks, en ”gør det selv mand”, udført af kunstneren Eva Marie Stoltz.  

  

Kystsikring   

Der er arbejdet videre med en aftale med Helle og Jørgen Bodum, Munkerupvej 18, om tilladelse til at forstærke den 3. høfde, som ligger på 

Bodums strand. Aftalen er næsten i hus, og sigter alene imod at får den nævnte tilladelse, og omfatter ikke forpligtelser for 

grundejerforeningen til at vedligeholde høfden ved større skader. 

  

Bestyrelsen foreslår, som også fremlagt på generalforsamlingen, at den 3. høfde renoveres i 2005 eller 2006, afhængig af mulighederne. 

  

Trafik  

Grundejerforeningen foretager i juli/august en henvendelse til kommune om etablering af cykelsti til Gilleleje. Dette sker på grundlag af et 

forslag som grundejerforeningen har stillet tidligere i f. m. en høring om kommunens trafikplanlægning. Henvendelsen sker sammen med 

grundejerforeningerne Holtesgård og Østerledgård.  

  

Elforsyning  

De samme 3 grundejerforeninger har i fællesskab henvendt sig både til kommune og NESA for at få el-ledningerne omlagt til nedgravede 

kabler i vores område. NESA har i foråret udmeldt, at omlægningen vil blive fremskyndet, således at vort område står for tur i 2006. 

  

Roderi  

Bestyrelsen har tidligere gjort rede for, at foreningen ingen magt har til at gå ind i sager om roderi på grundene.  

Der er nu dannet en instans i kommunalt samarbejde med grundejersammenslutningen i kommunen, som kaldes rodegruppen, og denne 

instans kan tage sig af problemer med roderi. Rodegruppen har hidtil haft succes med at komme ekstremt roderi til livs, og bestyrelsen har i 

år henvendt sig til rodegruppen vedr. 1 parcel i vores område. 



  

Festtelt  

Foreningens festtelt bliver foreløbigt udlejet 3 gange i 2005, og dermed har teltet i praksis nu tjent sig ind. 

  

Hjemmeside  

Der er nu kommet de første henvendelser fra andre grundejerforeninger om at være med på vores platform www.munkerup.net. 

Hjemmesiden vil til efteråret få et nyt udseende. 

  

Der skal rettes en stor tak til Steen Hallengren for hjælpen med at få hjemmesiden op at stå og vedligeholde den. 

  

Vedtægter  

Der er i løbet af året arbejdet videre med forslag til ændring af vore vedtægter. De nye vedtægter vil er fremlagt til afstemning ved denne 

generalforsamling. 

Vedtægterne, som stort set er fra 1942, har bl.a. været igennem en advokats hænder, og skulle nu være fremtidssikret og passe bedre til 

nutidens krav. 

  

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 Holtesgård og Østerledgård har været frugtbart, og bestyrelsen vil arbejde for at udbygge 

dette samarbejde, hvor det er til gavn for foreningen. 

  
 

http://www.munkerup.net/

