Referat af generalforsamlingen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening søndag, den 21. juli 2013

1.

Valg af dirigent
Formanden Sigurd Østergaard Andersen bød velkommen og foreslog Gitte Lyager som dirigent, og hun blev enstemmigt valgt.
Da der var en vedtægtsændring på dagsordenen, optalte dirigenten de stemmeberettigede deltagere til 22.

2.

Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt beretning for de lav, der er oprettet
under foreningen.
Formanden Sigurd Andersen aflagde beretning:
Stranden
Rydningen på skrænten på matr. 1A (strandgrunden) blev afsluttet i 2012, og der er ikke gennemført større arbejder i
2013, dog har en lodsejer efter aftale med bestyrelsen gennemført en fældning, men endnu ikke foretaget den aftalte
oprydning.
I efteråret 2012 blev den første høfde repareret inde på landsiden, og bestyrelsen vil fortsætte reparationen af begge
høfder ude i vandet inden efterårets forventede storme.
Derimod har det ikke været nødvendigt at reparere stien ned til stranden, men bevoksningen er klippet og vi har opsat
en kasse til sand ved udsigtspladsen, til brug i vinterhalvåret, hvor stien kan blive meget glat.
Kommunen har muligvis ændret reglerne for dagrenovation som kan betyde at skraldestativerne ved udsigtspladsen
skal flyttes ud til Munkerupvej. Foreningen er i dialog med kommunen om en løsning.
Trafik
Cykelstien langs strandvejen til Gilleleje står ifølge politikerne fortsat på prioriteringslisten men vi må sammen med de
øvrige grundejerforeninger i området presse på her op til kommunal valget. Samtidigt vil vi argumentere for at flere
veje i området bliver repareret, flere af dem er meget hullede.
Andre foreninger
Efter at vi har meldt os ud af Grundejerforbundet, vil bestyrelsen arbejde tættere sammen med Foreningerne i
Dronningmølle.
Kongens Ø
Bestyrelsen tog initiativ til et møde med Kongens Ø i efteråret 2012 hvor beboerne i området blev orienteret om
behandlingen og hvor de kunne fremkomme med deres bekymringer omkring placeringen i Munkerup.
Hændelsen i juni med fundet af en plasticpose med sprøjter og et ukendt stof samt en mobiltelefon har givet anledning
til, at vi har bedt om et kontaktmøde som skal afholdes i august.
Herefter efterlyste dirigenten kommentarer til formandens beretning.
Flere gjorde opmærksom på, at bevoksningen langs vejene flere steder strakte sig helt ud på vejbanen.Formanden
svarede at det ikke var så meget foreningen kunne gøre udover at henstille til grundejerne om at beskære deres buske
og træer.
Et medlem henstillede til at fodgængerovergangen på Strandvejen blev bedre sikret. Formanden vil tage spørgsmålet
op overfor kommunen sammen med cykelstien, men han gav udtryk for, at det ikke var let at se, hvordan det kan
gøres
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at stien fra Bakkevangen ned til stranden igen i år ikke var ryddet. Formanden
beklagede og gav tilsagn om, at stien og trappen fremover vil blive vedligeholdt på linje med stien ned fra
udsigtspladsen.
Et medlem opfordrede til, at bestyrelsen lagde nogle stammer ud nede på stranden, som kunne bruges som
siddepladser, og i den forbindelse oplyste næstformanden Allan Nielsen, at bestyrelsen arbejdede på at etablere en
egentlig grillplads på stranden, men en stor fast støbejernsgrill.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
John Christensen aflagde beretning for bådelavet. I det forløbne år har lavet haft afgang af to medlemmer på grund af de mange
sten på stranden, hvor nordvest stormene har efterladt regulære stenvolde, der vanskeliggør op/nedkørsel af bådene. Samtidig er
der optaget et nyt medlem, så der nu er 16 medlemmer inkl. 2 gæstemedlemmer.
I årets løb har lavet renoveret faciliteterne på stranden primært skuret, der som bekendt var meget forfaldent, men også elmåler
huset samt selve spil huset.
Der er anvendt kraftige trykimprægnerede materialer, som skal sikre en holdbar løsning. Lavet har høstet megen ros fra de daglige
brugere af stranden for arbejdet, der også omfattede fjernelse af jernstativerne bag bådene.
Disse arbejder har gjort et stort indhug i lavets egenkapital, som dog fortsat er positiv. Årsregnskabet udviser efter reparationerne
et underskud på 12.400 kr., men egenkapitalen udgør dog fortsat 8.000 kr.
Årsmødet i lavet var velbesøgt og beslutningsdygtigt og kontingentet fastholdes på 100 kr. Styrelsen blev genvalgt.
Planen for de kommende år er at renovere spillet på gæstepladserne, der ikke har fungeret i flere år, så vi får flere
gæstemedlemmer.
Bestyrelsen vil endvidere fremsætte et beslutningsforslag på næste års generalforsamling omkring havkajakker, kanoer etc. på
stranden. Denne form for fritidsaktiviteter er i fremgang og lavet har haft forespørgsler om placering af havkajakker på vore
pladser. Lavet ønsker en principiel stillingtagen til spørgsmålet og hvilke konditioner, der i givet fald skal gælde for dem.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
Der var intet at berette fra sti- eller badebrolavet.
-

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Sekretæren Jørgen Christensen aflagde regnskabet da kassereren Steen Hallengren var forhindret i at deltage på
generalforsamlingen. Regnskabet udviste et overskud på godt 3.000 kr. efter hensættelse af 12.500 kr. til arbejder på stranden.
Efter hvervekampagnen sidste år havde vi i 2011 175 betalende medlemmer. I 2012 er vi nede på 166 betalende medlemmer,
hvilket stadig er pænt, men i år har vi nu under 160, hvilket er for lavt. Desværre kan vi ikke længere få oplyst adresserne uden
at betale en ret så høj pris.
Herefter godkendte generalforsamlingen regnskabet enstemmigt.

5.

Forslag fra bestyrelsen

Da gæstemedlemmerne ifølge de nye vedtægter skal betale mindre for at være med i bådelavet end medlemmerne af
Grundejerforeningen, foreslår bestyrelsen, at medlemmer og gæster skal betale det samme beløb.
Forslaget blev vedtaget på sidste års generalforsamling med det krævede 2/3 flertal, men da der ikke var mødet 2/3 af
grundejerforeningens medlemmer, skal det vedtages på en ny generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Der var ikke yderligere bemærkninger og forslaget blev vedtaget med alle fremmødte 22 medlemmers stemmer. De nye
vedtægter er dermed vedtaget.
5.

Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.

6.

Forslag til budget og fastsættelse af kontingent
Jørgen Christensen fremlagde budgettet og foreslog på bestyrelsens vegne uændret budget og kontingent. Da der ikke fremkom
andre forslag fastslog dirigenten at budgettet og forslagene var vedtaget.

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Sigurd Andersen (formand), Steen Hallengren (kasserer) og Ole Kaae.
Hverken formanden eller kassereren modtog genvalg og i stedet foreslog bestyrelsen at Per Therkildsen og Glen Volkers blev valgt
sammen med Ole Kaae, der genopstiller. Dirigenten indkaldte forslag fra forsamlingen og da der ikke var andre forslag blev alle tre
valgt.

8.

Valg af suppleant til bestyrelsen
Annette Møller ønskede at trække sig og da der ikke var forslag til ny suppleant, står pladsen ubesat.

9.

Valg af revisorer samt suppleant

Gitte Lyager og Bente Biering-Sørensen modtog genvalg som revisorer og Niels Bektved modtog genvalg som revisorsuppleant og
da der ikke var andre kandidater fastslog dirigenten, at de var genvalgt.

10. Eventuelt
Alan Nielsen, der afløser Sigurd Andersen som formand, takkede Sigurd for hans 20 års lange indsats i bestyrelsen, heraf de sidste
11 som formand og fremhævede en række af Sigurds projekter. Endvidere takkede Alan Steen Hallengren for 6 års arbejde som
kasserer og webmaster og Annette Møller for hendes indsats gennem årene. Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen og
formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

Munkerup, den 15. august 2013

