Formandens beretning til generalforsamlingen d. 20. juli 2014 i Munkerup og
Hulerød Grundejerforening.

Bestyrelsen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen 2013, hvor både formanden og kasseren
valgte at stoppe, konstituerede den nye bestyrelse sig. Jeg overtog formandsposten,
og Glen som desværre var fraværende blev foreslået som næstformand, og Per, der
også var fraværende, blev foreslået som kasserer.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde i september accepterede de begge denne
konstituering.
Det skal bemærkes at Steen, vores tidligere kasserer, havde påtaget sig opgaven, at
slutte regnskabet for 2013. Det regnskab som Per fremlægger senere på mødet.
Steen har været meget hjælpsom og tålmodig i overdragelsen af
regnskabsforpligtigelsen, og det er også Steen, der fortsat bestyrer
grundejerforeningens hjemmeside.
Desværre mistede vi vores suppleant, Jørgen Larsen, der døde pludseligt d. 11.
oktober 2013. Jørgen var en meget venlig og hyggelig mand, der med sin ro og
hjælpsomhed var et aktiv for grundejerforeningen.
Umiddelbart havde vi ingen erstatning for Jørgen, men i marts måned reflekterede
Jeanna Olsen på vores opfordring i vores nyhedsbrev, og hun har siden deltaget i
bestyrelsens arbejde som suppleant, og hun er ikke blevet mere skræmt, end at hun
senere i dag stiller op til valg som suppleant☺ i den kommende bestyrelse, hvilket vi
øvrige i bestyrelsen kun bakker op om.
Ellers består bestyrelsen af Else Marie, Eva, Ole og Jørgen, som alle med deres
erfaring og tæft, udfylder forskellige roller i bestyrelsen og har bidraget til, at vi har
haft nogle hyggelige og konstruktive møder og megen mailkorrespondance henover
året. Jørgen har, som vores utrættelige sekretær gennem mange år, svunget pisken
over formandens hoved – på en beskeden men dog bestemt måde☺, og har
medvirket til, at formandshvervet ikke har været en alt for skræmmende opgave at
varetage.

Straks fra bestyrelsesårets start satte vi fokus på stranden og specielt høfderne. De
er svære at blive kloge på.
Ældre medlemmer i foreningen har beskrevet stranden i gamle dage, som værende
riviera-agtig med masser af sand og endog med klitter – bestemt ikke et
genkendeligt billede i dag.
Glen tog initiativ til at kontakte Geografisk Institut, og mellem jul og nytår var han på
strandbesigtigelse med en kystmorfolog, Niels Vinther. Det afstedkom en rapport,
som kan findes på vores hjemmeside.
Vi besluttede at følge Niels Vinters råd og kontaktede i foråret en entreprenør inden
for kystsikring. Det var en noget langsommelig affære. Jeg havde ham med på
stranden og bad om et tilbud, jeg rykkede for tilbuddet, jeg fik et tilbud, vi
godkendte tilbuddet i bestyrelsen, jeg bad entreprenøren om at gå i gang – og
ingenting skete. I starten af juli meddelte han, at han var klar. Da var sommeren
over os og badegæsterne på plads, så vi har i bestyrelsen besluttet at udskyde
arbejdet til slut-august-september måned.
Vi beklager, specielt overfor bådelaugets folk, der slås med stenvolden og de mange
sten, stormen Bodil skyllede langt op på stranden.
Det skal indskydes at behovet for at få gjort noget ved høfderne blev yderligere
nødvendiggjort af stormen 5. – 6. december 2013 – den vi kender som Bodil.
Høfderne blev slået i stykker og skal repareres inden efterårets evt. kommende
storme.
De to storme vi havde i efteråret bragte meget drivtømme og ”vraggods” op på
stranden, og på grundejerforeningens arbejdsdag i maj, var det her vi brugte vores
kræfter.
Vi fik beskåret noget beplantning, men har ellers ikke fået gjort noget nævneværdigt
på skræntens på vores matrikel.
Vi har i bestyrelse ansat en ny ”affaldstømmer”. Vores tidligere mand, Henning
ønskede at stoppe, og med den nye mand følger der også lidt pasning og beskæring
med i arbejdsbeskrivelsen.

Renovation.
Foreningen har i alt 5 affaldsstativer – 3 på stranden og to i båsen oppe ved
udsigtspladsen. Vores ”affaldstømmer” bærer affaldet op fra de tre stativer på
stranden til båsen. Tidligere har kommunen hentet affaldet her, men de nye regler
indenfor renovation, gør at adgangsvejene ikke er gode nok, så vi skal have etableret
en ny bås længere oppe ad stien. Dette har vi haft en del korrespondance og flere
møder med kommunen om.
Vi har også haft kontakt til kommunen om andre ting.
Bl.a. om broen over Esrum å´s udløb, som blev ødelagt af Bodil. Uttalige telefoniske
henvendelser samt et ”Tip” på kommunens hjemmeside, var medvirkende til at
broen blev reetableret i slutningen af maj måned – næsten et halvt år efter den blev
ødelagt.
Vi har ”tippet” om en ødelagt udkørsel fra Firhøjvej til Strandvejen, som blev ordnet,
og igen efterlyst en cykelsti mellem Dronningmølle og Gilleleje – uden noget konkret
svar.
Vi kan sige, at vi i bestyrelsen har mange inspirerende snakke, der i nogle tilfælde
udvikler sig til planer, men idet, vi er en frivillig forening, og meget skal trække på
frivillighedens kræfter, sætter tiden en begrænsning for, hvor meget vi egentlig når.
Vi vil gerne gøre mere ved stranden – sætte grill op, udskifte borde, passe området
bedre etc. og noget af det vi skal diskutere fremadrettet, er om vi skal betale os fra
mere. Umiddelbart er det bestyrelsens opfattelse, at kontingentet ikke skal hæves.
Til slut vil jeg nævne, at vi i grundejerforeningen er på vej ind i den digitale tidsalder.
Vi vil meget gerne klare mere via mails – korrespondance, nyhedsbreve, indkaldelser
og evt. akutte opråb.. f.eks. ville jeg gerne efter stormen i oktober have kontaktet
flere grundejere vedr. væltede træer og lign., så derfor efterlyser vi medlemmernes
email-adresser. Det er naturligvis stadig muligt at få nyhedsbreve og lign. i brevform,
hvis man ikke har mail, men på sigt vil mails være både tidsbesparende og billigere.
Hermed vil jeg slutte min beretning..
Alan Nielsen - 200714

