
Formandens beretning for 2017-2018

Efter jubilæumsfest og generalforsamling i juli 2017 skete der ikke meget i resten af 2017. Vi havde
i bestyrelsen brug for en pause, da flere af os havde udsat og skubbet opgaver af både 
arbejdsmæssigt, privat karakter til fordel for planlægning af jubilæet.

Et enkelt møde omkring det forslag, der kom frem under evt. på generalforsamlingen, om en 
badebro blev det dog til i eftersommeren. Badebroen vender jeg tilbage til.

Vi holdt møde i bestyrelsen d. 30/9, hvor bestyrelsen konstituerede sig. Jeg forsatte som formand, 
Jeanna Olesen blev næstformand efter Glen Volkers, som udtrådte af bestyrelsen ved 
generalforsamlingen, Else Marie Høyer overtog jobbet som sekretær for Jørgen Christensen og vi 
hilste vores nye bestyrelsesmedlem Nils Wangel samt vores to nye suppleanter Morten Terp-
Madsen og Mads Brydegaard velkommen.

Munkerup og Hulerød Grundejerforening er igen blevet inviteret til at melde sig ind i 
Grundejerforbundet Øst - en sammenslutning af grundejerforeninger, men bestyrelsen enedes om
at prioritere samarbejdet med Dronningmølle Borgerforening og undertegnede og Nils Wangel 
blev udpeget som repræsentanter der, og vi har siden deltaget i et par møder med 
Borgerforeningen.

Vi holdt igen bestyrelsesmøde d. 13. januar, hvor kræfterne så småt var ved at vende tilbage, og 
her handlede det bl.a. om det kommende nyhedsbrev og forslaget, om at vi i foreningen skulle 
have opsat en hjertestarter. I forbindelse med nyhedsbrevet udsendte vi materiale vedr. 
hjertestarter og en hjerteløberordning, også til de omkringliggende grundejerforeninger - dog 
uden den store respons.

Af andre sager vi har behandlet gennem året skal nævnes en sag om en grundejer, der havde 
opsat hegn på grundejerforeningens grund, matrikel 1.a, på stranden. Den har kørt nogle år, men 
vi havde nu fået tegnet en forsikring, så vi evt. kunne køre en retssag. Dette blev heldigvis ikke 
aktuelt. Hegnet blev flyttet inden vores fastsatte frist.

Vores renovationsordning løb ind i problemer, da kommunen pludselig stoppede levering af sække
til stativerne. Efter en noget besværlig forhandling og en grundejers velvillighed, har vi nu fået 
opsat en container med lås på, hvori vi kan lægge poserne fra vores stativer på stranden. 
Kommunen tømmer containeren hver uge i højsæsonen og efter behov resten af året.

M.h.t. badebroen er der ikke sket så meget. Egentlig troede vi det var en form sag, at få lov til at 
genopføre en badebro, da vi tidligere har haft en bro stående, men vi skal hele møllen forfra. 
Sigurd Andersen har i Jubilæumsskriftet berettet om, vor omstændeligt det var at få tilladelsen ved
forrige bro, men vi har mod på det. Desværre er kommunikationen i vores lille broudvalg gået 
skævt, så vi er ikke nået længere end til at have indhente oplysninger om hvordan ansøgningen 
om tilladelsen skal udformes. Og dog har jeg erfaret at Peter Schøller Larsen har arbejdet meget 
på tilsagn om støtte til broen.



Vi havde en arbejdsdag i maj måned, hvor vi fik ordnet en del på vores matrikel. Vi har stadig en 
”mand på stranden” der beskærer bevoksningen, graver Rynket Rose op og passer stien ved 
Skovvænget. Stien er for øvrigt blevet genoprettet og hegnet indtil Skovvænget 13 er blevet 
genetableret.

Sankt Hans bålet måtte vi desværre aflyse i år på grund af afbrændingsforbuddet. Vi havde ellers 
det hele kørt i stilling med aftaler om levering af kvas, hjælp til bålbygning, etc. vi håber det lykkes 
næste år.

Også grundejerforeningen er underlagt EU’s nye persondataforordning. Vi har på 
grundejerforeningens medlemsliste kun navne, adresser samt i en del tilfælde email-adresser og 
telefonnumre. Vi har udsendt information til alle beboere om disse forhold og har ingen 
udmeldelser modtaget i den anledning.

Vores hjemmeside, www.munkerup.net, er nu oppe at køre. Vi forsøger at holde den opdateret 
om aktiviteter i grundejerforeningen, om hvad der sker i vores lokalområde.

For nogle år siden fik vi påkørt sand på stranden bag bådene, hvor vi havde fået fjernet et større 
buskads. Det forlyder nu, at flere grundejere har fjernet sand herfra til private formål. Vi har 
forståelse for, at man i mindre omfang tager sten og lidt sand med fra stranden, det er vist altid 
sket, men vi henstiller til at man i så fald henter det nede på selve stranden og ikke tager det fra 
vores dyrt tilkørte sand.

 Dette var ordene for i år.

Alan Nielsen
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