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Munkerup - Hulerød 
Grundejerforening 

Generalforsamling

16. juni 2017

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening

søndag, den 23. juli 2017 kl. 10.00

i Grundejerforeningens telt på stranden
for enden af Strandgårds Vænge

med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Sigurd Andersen.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
samt beretning for de lav, der er oprettet under foreningen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen:
Der er ikke indkommet forslag.

5. Forslag fra medlemmerne.

Frist for indsendelse af forslag var d. 15. maj 2015 ifølge vedtægterne.

Der er indkommet et forslag fra Nils Wagner, Munkerup Strandvej 25, om anskaffelse 
og opsætning af en Hjertestarter. Fremlægges på mødet.

6. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. for 2018.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Per Therkildsen (kasserer), Glen Volkers (næstformand) og Ole Kaae. 

Glen og Ole ønsker ikke genvalg. Interesserede kandidater kan evt. kontakte formanden. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

På valg: Jeanna Olsen samt Lone Christensen, der modtager genvalg.

9. Valg af revisorer samt suppleant:
På valg: Gitte Lyager og Bente Biering-Sørensen, der begge modtager genvalg som 
revisorer.

10. Eventuelt

o - O - o 
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Grundejerforeningen fejrer 75 års Jubilæum
.

Vedlagt/vedhæftet denne indkaldelse til generalforsamlingen er en invitation til 
Grundejerforeningens jubilæumsarrangement, som foregår på stranden

lørdag den 22. juli 2017 fra kl. 13.00
(se programmet i invitationen)

samt med en herlig 

Fest fra kl. 18.00
(Bemærk! tilmelding til festen – se invitationen)

med underholdning af lokale kunstnere.

Da det er et større arrangement, vi skal stable på benene, vil vi i bestyrelsen være glade for frivillige 
hænder til bl.a. teltrejsning og transport af borde, stole og meget andet ned til stranden. Vi 
forventer at rejse teltet allerede torsdag d. 20. juli, men her kan vejret spille ind. Har du en ledig 
stund torsdag og/eller fredag og er indstillet på at give en hånd med, så send en mail til 

undertegnede på alanmuhu@gmail.com, så kontakter vi dig, når tiden nærmer sig.

Da der er en del udgifter i forbindelse med jubilæumsfesten, vil det i år koste 50 kr. at deltage, 
hvorfor tilmelding er nødvendig (se invitationen). Vi vil så sørge for, at der er siddepladser til alle, at 
grillen er tændt og klar og diske op med en lækker salat-buffet samt hyggelig underholdning i løbet 

af aftenen. Der vil være salg af vin, øl og div. vand samt kaffe til rimelige priser.

Service (tallerkner, bestik + evt. glas) samt kød, fisk eller andet til grillen må man selv 
medbringe.

o - O - o

Sct. Hans aften, fredag den 23. juni 2017

Bålet tændes kl. 21.30 – bemærk tidspunktet - på kommunens strand ved udløbet af Esrum Å. 

Der vil også i år være fakler til alle børnene og omdeling af sange, så vi kan få en hyggelig og
stemningsfuld aften. Ole Quistgaard vil igen i år akkompagnere bålsangen med violinspil og 
medbringer også sin guitar til hyggelige lejrbålssange ved bålets gløder. Bemærk venligst, at
kommunen har forbudt alle former for fyrværkeri, samt at vi ikke kan modtage materiale til bålet fra 

de omkringboende.

Bålet vil blive bygget fredag d. 23/6 kl. 8.00, så er du frisk, så kom ned og giv en hånd med og 
deltag i det hyggelige samvær omkring denne aktivitet.

o - O - o
Hjemmesiden
På foreningens hjemmeside, www.Munkerup.net, kan du følge med i bestyrelsens arbejde samt, 
hvad der sker i lokalområdet.
Vi opfordrer endnu en gang alle medlemmer, der får indkaldelsen her i brev og som har en 

mailadresse, om at sende den til os sammen med oplysninger om navn, sommerhusadresse samt 
helårsadresse på alanmuhu@gmail.com, så vi på sigt kan udsende nyhedsbreve m.v. elektronisk.
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Kontingent
Mange har indbetalt årets kontingent til vores kasserer, men de der endnu ikke har fået det gjort 
kan nå det endnu. Se nedenfor.

o - O - o

Godt naboskab
En dejlig fredfyldt sommerdag eller sommeraften i haven holder vi vel alle af - både de fastboende 
og alle sommerhusejere og øvrige gæster. Det fordrer lidt gensidig respekt i forbindelse med brug af 

motorplæneklippere og motorsave m.m. samt afholdelse af fester og muntre sammenkomster på 
terrassenJ
Bestyrelsen henstiller til, at man så vidt muligt begrænser brugen af motoriserede haveredskaber 
om aftenen og i weekender samt på helligdage efter kl. 12, specielt her i sommersæsonen, og vi 
henleder samtidig opmærksomheden på, at højrøstet feststemt optræden med lidt musik på 

terrassen en hverdagsaften, kan virke generende for de omkringboende, som måske ikke holder 
ferie, men skal tidligt op og på arbejdet.
Hermed et ønske om en rigtig dejlig sommer og vel mødt til Sankt Hansbål, jubilæumsarrangement 
og fest samt generalforsamling – og grillen på stranden: er til fri afbenyttelseJ

Med venlig og sommerlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Alan Nielsen
Formand for Munkerup og Hulerød Grundejerforening
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Bestyrelsen for Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

Adresseliste pr. maj 2017
Formand
Alan Nielsen
Firhøjvej 7
3120 Dronningmølle
tlf. 26 22 95 10
email: alanmuhu@gmail.com

Næstformand
Glen Volkers
Dalehøjvej 13
3120 Dronningmølle
tlf. 40 52 65 91
email: glen@volkers.dk

Sekretær
Jørgen Christensen
Rødkildevej 4
3120 Dronningmølle
tlf. 21 35 47 88
email : jchrchr@gmail.com

Kasserer
Per Therkildsen
Bøgevangen 5
3120 Dronningmølle
tlf. 40 14 21 99 / 48 35 57 97
e- mail: pet@thadv.dk

Bestyrelsesmedlem
Else Marie Høyer
Munkerup Strandvej 47
3120 Dronningmølle
tlf. 21 92 04 53
email :  else-marie.hoyer@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Eva Marie Stoltz
Stærevangen 6
3120 Dronningmølle
tlf. 28 84 72 47 / 49 71 70 39 
email : eva_mariestoltz@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Ole Kaae
Bøgevangen 6, 3120 Dronningmølle
tlf. 22 85 79 44 
Email: kaaeole1@gmail.com

Formand for bådelauget
John Christensen
Skovåsen 4, 3120 Dronningmølle
tlf. 24 61 70 85
e-mail: jcbulle@mail.dk

Suppleant
Jeanna Olsen
Dalehøjvej 12
3120 Dronningmølle
tlf. 29 90 45 36 
E-mail: jeanna.olsen@gmail.com

Suppleant 
Lone Christensen
Firhøjvej 4 B
3120 Dronningmølle
tlf. 40 19 98 62
E-mail: finoglone@gmail.com

Hjemmeside
Thomas Binder
Bekkasinvænget 12
3120 Dronningmølle
Tlf.51 31 14 91
Email: admin@munkerup.net
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Husk i 2017.

· Sankt Hans bål – fredag den. 23. juni kl. 21.30
Mødested ved stranden ved Hulerød Kro.

· Jubilæumsarrangement – lørdag den 22. juli 
Tid og sted udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.

· Generalforsamling – søndag den 23. juli kl. 10.00
Sted udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj.

· Kontingent 2017 – betalingsfrist 1. maj ����
o Kontingent til Grundejerforeningen 300 kr.
o Kontingent til Bådelav 400 kr.
o Kontingent til Stilav 50 kr.
o Gæstepladser bådelav 700 kr.

· Id-numre
Forkortelse af vejnavn + husnummer: eks. Firhøjvej 7 = fi07

eks. Dalehøjvej 13 = dh13

Dit id-nr:

Bakkevangen = ba + hus nr. Bekkasinvænget = be + hus nr.
Bøgevangen = bø + hus nr. Dalehøjvej = dh + hus nr.
Dalevænget = dv + hus nr. Firhøjvej = fi + hus nr.
Grøndahlsvej = gr + hus nr. Hulerødvej = hu + hus nr.
Kammerrådensvej = ka + hus nr. Liebmannshave = li + hus nr.

Munkerup Strandvej = ms + hus nr. Munkerupvej = mv+ hus nr.
Mølledalen = mø+ hus nr. Rødkildevej = rø + hus nr.
Skovvænget = sk + hus nr. Spurvevænget = sp + hus nr.
Strandgårds Vænge = st + hus nr. Stærevangen = sv + hus nr.
Ved Skellet = vs + hus nr. Gæster = gæ

· Ændringer i ejerforhold, adresseændringer, telefonnumre og email-oplysninger sendes til 
alanmuhu@gmail.com

Der er flere måder at betale kontingentet på:
· Overfør beløbet til reg. nr: 1551 kontonr.: 6484018

Husk navn, samt id-nr. eller adresse i Munkerup (se nedenfor)
· Girokort – rekvireres hos kassereren eller formanden

MobilePay er på vej…. (se hjemmesiden)


