
Bestyrelsens beretning 2009

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig i september 2008, nyt medlem er Mai-Brit Seaton, som er gået meget aktivt 
ind i bestyrelsesarbejdet. 

Sct. Hans aften, tirsdag den 23. juni

Som sædvanligt afholdtes Sankt Hans bål på kommunens strand ved udløbet af Esrum Å. Det var meget 
fint vejr, men en frisk vind mod øst. Trods en tirsdag aften, var der et rigtigt stort fremmøde (skønnet 200 
personer), og alle var vidne til et flot bål med voldsomme flammer på grund af vinden. Heksen gik op i 
flammer, og der var i år atter børnefakkeltog, hvor børnene gik fra bakken på det grønne areal bag stranden
og ned til bålet i procession. Alle børnene samledes i en ring omkring bålet og tændte bålet samtidigt.  

Arbejdsdage på stranden

Bestyrelsen indkaldte som varslet i årsskrivelsen til en arbejdsdag på stranden den 3. maj 2008 og igen 
efter Sct. Hans bålet den 28. juni 2007. 

Der blev foretaget en kraftig rydning af roser, buske og langs skrænten blev der ryddet for græs, så der er et
areal med sand. Der planlægges endnu en arbejdsdag til efteråret. 

Samtidigt blev der opsat 3 nye bænke, og den ene af de gamle måtte skrottes, så der nu er 4 bænke på 
stranden 

Renovation på stranden

Der er igen i år indgået aftale med Henning Hermansen om 1 gang om ugen at tømme skraldesækkene i de
2 stativer på stranden og bære affaldet op til renovationsstativerne oppe forenden af stien.

Der er opstillet et stativ mere på stranden, da der om sommeren er for meget affald til de 2 eksisterende 
stativer. 

Desværre har der været adskillige tilfælde af hærværk på vores affaldsposer oppe på bakken, idet affaldet 
er blevt hæld ud over skrænten. Hvis der r nogen, der observerer, hvem der gør dette, vil bestyrelsen gerne 
orienteres. 

Badebro

Badebroens liv har gennem de seneste år været en lang føljeton. I 2006 blev den gamle badebro kasseret 
efter nedtagningen på grund af nedbrydning. Der fulgte diskussioner på generalforsamlingerne både i 2007 
og 2008 om en evt. ny badebro. En storsponsor meldte sig, og det så længe ud til, at være muligt at få en 
ny og bedre badebro uden at bruge foreningens penge. 

På generalforsamlingen i 2008 blev der givet bestyrelsen mandat til at arbejde videre med emnet, idet der 
skulle oprettes et brolav, som skulle stå for opsætning og vedligeholdelse af broen. 

Bestyrelsen og især Mai-Brit Seaton har gjort en ihærdig indsats for at samle økonomisk støtte til en bro. 
Samtidigt har det været nødvendigt at søge kommunen om tilladelse til at opsætte en bro, da den gamle 
tilladelse fra amtet ikke længere er gældende. 

Lige før generelforsamlingen er status, at 

Kommunen endnu ikke har fremsendt tilladelsen, men det er mundtligt meddelt, at der ikke kan gives 
tilladelse i år, da der er så meget sand på stranden, så en badebro ikke har en berettigelse. Der kan søges 
igen næste år, hvis der så ikke er sand på stranden.

Der er indsamlet ca. 30.000 kr. med tilsagn fra medlemmer og naboforeninger.

Storsponsoren har meldt fra.



Der er indhentet tilbud på en 25 m lang bro, som er anbefalet af kommunen, ca. 85.000 kr. for levering og 
opstilling.

Der er udarbejdet vedtægter for brolavet til godkendelse på generalforsamlingen. 

Kystsikring

Der er modtaget information om et stort sandfodringsprojekt, som er påtænkt gennemført på kommunens 
strande i stedet for den hidtidige kystsikringsstrategi. Projektet arbejder med en tidshorisont på 3 år, hvor 
der skal ske en genoprettende sandfodring, hvorefter der skal ske en årlig vedligeholdende sandfodring.

Hvis det gennemføres, vil alle der bor mindre end 1 km fra kysten, skulle betale til det, således at de, der 
bor tættest ved kysten betaler mest. 

Bestyrelsen vil følge projektet nøje og informere nærmere om det i årsskrivelserne. 

Bjørneklo

Abonnementet på bekæmpelse af bjørneklo er nu afsluttet, og vi skal nu selv bekæmpe de tilbageværende 
planter. Dertil får vi hjælp af Allan, Firhøjvej 7, som også er ansat af kommunen til at kontrollere 
grundejernes bekæmpelse af bjørneklo. Allan vil bistå med viden og anvisning.

 

Hybenroser

Hybenroderne bliver bekæmpet løbende på de arbejdsdage, vi har på stranden, idet vi så får hjælp af Niels 
Østergaard og hans multimaskine, som graver planterne op.

Se i øvrigt under ”arbejdsdage på stranden”. 

Udlejning af foreningens store telt

Teltet er reserveret til udlejning 4 gange i 2009 – sæsonen, foruden at det er anvendes til 
generalforsamlingen. Normalt er teltet udlejet 2-3 gange om året.  

Cyklestiprojektet

Der er ikke noget nyt om cykelsti til Gilleleje. Projektet er langt ned e i bunkerne hos kommunen, men vi 
rykker jævnligt kommunens forvaltning. 

Hjemmeside

Aktuelt er der nu nedsat an arbejdsgruppe, der skal finde egnet historisk stof frem til at lægge ind på 
hjemmesiden, så den kan blive så besøgt som muligt. Interesserede medlemmer kan melde sig til Else 
Marie Høyer, Munkerup Standvej 47. 

I den forbindelse vil bestyrelsen gerne rette en meget stor tak til Steen Hallengren, som passer vores 
hjemmeside, www.munkerup.net. 

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 Munkerup Have, Holtesgård og Østerledgård har været 
frugtbart, og bestyrelsen vil arbejde for at udbygge dette samarbejde, hvor det er til gavn for foreningen.


