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                             Marts 2017 

Kære Alle sammen 

 
Nyhedsbrevet her kommer noget senere end det plejer, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har 

haft svært ved at komme til tasterne. Vi er i bestyrelsen i fuld gang med at planlægge grundejerforeningens 

75 års jubilæum til sommer, og jeg har så gerne villet kunne præsentere jer for en del af programmet i skri-

velsen her. 

Vi er nu så langt, at jeg på bestyrelsens vegne tør invitere jer til  

 

Alletiders 75 års Jubilæums Festdag lørdag den 22. juli 2017 
 

Vi har sammensat et festligt program for børn og voksne, unge som gamle med underholdning af lokale 

kunstnere, konkurrencer og lege, kaffe og kringle, sejlads, kamelridning og meget meget mere… 

 

Et mere præcist program vil følge, når vi i juni inviterer til Sankt Hans og Generalforsamling, men groft 

skitseret er planen, at vi starter festlighederne kl. 13.00 lørdag d. 22. juli. Arrangementet vil blive holdt på 

vores strandstykke nedenfor Strandgårds Vænge, hvor vi slår foreningens telt op og ellers opsætter forskelli-

ge boder. Efter indvielse af festpladsen vil der blive uddelt en gave til medlemmer af Munkerup og Hulerød 

Grundejerforening og der vil blive mulighed for at få noget koldt eller varmt at drikke med lidt lækkert til. 

Man kan deltage i nogle af de aktiviteter og udfordringer programmet byder på, eller bare sidde og nyde 

sommerdagen sammen med gamle - eller måske kommende nye - venner, bekendte, naboer og medlemmer 

af grundejerforeningen. Det er naturligvis en dag, hvor man inviterer børn og børnebørn eller forældre med 

på stranden, og vi håber, at rigtig mange vil bakke op om festligholdelsen af vores grundejerforenings 75 års 

jubilæum. Vi krydser fingre for at vejret bliver dejligt denne dag. 

 

Boderne lukker omkring kl. 16.30, for herefter skal der gøres klar til aftenens fest, som afholdes i teltet på 

stranden fra kl. 18.00. 

 

Som ved tidligere afholdte sommerfester medbringer man selv service, mad og drikke til eget forbrug. Vi vil 

sørge for at tænde grillen + et par stykker mere, og der vil også være mulighed for at købe vin, øl og vand. 

Aftenen vil byde på festlig underholdning under spisningen med mulighed for en svingom efter maden. 

 

Det er et stort arrangement, vi i bestyrelsen har givet os i kast med. Vi håber naturligvis, at det bliver vellyk-

ket, og at vi alle vil få en festlig og minderig dag sammen. Der er meget, der skal slæbes ned på stranden og 

nok ligeså meget eller mere, der skal slæbes op igen. Vi håber på nogle frivillige sjæle vil tilbyde at hjælpe 

os i dagene op til festdagen, måske undervejs på dagen, og med oprydningen dagene derpå. Der vil blive 

mulighed for at melde sig, når den endelige invitation kommer ud til juni.  

Hvis nogen af jer ønsker at bidrage med et festligt indslag i løbet af dagen eller aftenen, så tøv ikke med at 

kontakte undertegnede eller en anden fra bestyrelsen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Munkerup og Hulerød Grundejerforening 
 

 

For øvrigt….. 
Hvis jeg kort skal se tilbage på året, der er gået, så havde vi som sædvanlig arrangeret Sankt Hansbål på 

stranden ved Hulerød Kro. Trods truende skyer og enkelte regndråber som optakt havde vi en dejlig aften 

ved bålet med violinspil fra Ole-violin til lidt fællessange. Det var dejligt at så mange fandt vej til stranden. 

 

Inden Sankt Hans havde vi en fint besøgt arbejdsdag på stranden, hvor der virkelig blev taget fat. Vi fik støbt 

omkring grillen, gravet roser op, revet og beskåret, spredt nyt grus og sten på stien og meget mere. Siden har 

vi fået malet affaldsbåsen, lagt en ny regnvandsfaskine i stien og Bent, vores arbejdsomme smed, har udskif-

tet rækværket ved udsigtsbænken. 

 

Stormen Urd, der ramte Danmark d. 26. december 2016 var hård ved vores strand. Endnu en gang slog bøl-

gerne højt op. Vores store høfde blev noget medtaget, tøjrpælene ved bådelaugets gæstepladser blev under-

mineret og der blev efterladt en masse drivgods på stranden. Vi er så småt begyndt på oprydningen. 

 

Hjemmesiden. 
Vores hjemmeside: munkerup.net, har ligget stille i nogle år, men er nu oppe at køre igen. Den vil løbende 

blive opdateret, og I vil snart kunne finde historik, kommende arrangementer og følge bestyrelsen arbejde 

derinde. Vi håber på en god og levende hjemmeside. 

Vi er også på Facebook: Munkerup og Hulerød Grundejerforening – så lad os blive venner😉 

 

Årets kontingent. 
Kontingentet til Munkerup og Hulerød Grundejerforening for 2017 kan betales nu. Det almindelige kontin-

gent for medlemskab af grundejerforeningen er på 300 kr. Stilaugskontingentet for beboere på Skovvænget 

og Bakkevangen er 50 kr. Bådelaugets medlemmer skal yderligere betale 400 kr. og gæstemedlemmer i 

bådelauget skal betale 700 kr. Se vedhæftede side vedr. kontingentbetalingen. 

 

Fristen for betaling af årets kontingent er i år den 1. maj og kan ske til vore netbank-konto i Danske 

Bank: reg.nr.: 1551 kontonr.: 6484018. 

Husk navn og id.nr eller adresse i Munkerup på indbetalingen (se vedhæftede side) 

 

Og husk 😊 Alle betalende medlemmer modtager i år en gave i forbindelse med jubilæet. 

 

Til slut… 
Vil jeg oplyse jer om: 

• at vi holder arbejdsdag, lørdag d. 6, maj. Vi mødes på Stranden ved Strandgårds Vænge kl. 10.00. Se 

opslag ved udkigspladsen. 

• at vi som sædvanlig indbyder til Sankt Hans bål på stranden ved Hulerød Kro fredag, d. 23. juni. Invi-

tation følger til juni – ellers se opslag ved udkigspladsen. 

• at vi afholder generalforsamling, søndag d. 23. juli 2017 kl. 10.00 i teltet på stranden. Forslag til gene-

ralforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj 2017. 

• at jeg meget gerne vil bede om jeres email-adresse for at nemme kontakten, og at nye medlemmer kan 

kontakte mig på min mail alanmuhu@gmail.com 

 

Og husk så at sætte kryds i kalenderen ved lørdag den 22. juli og vær med til vores Jubilæ-

umsarrangement. 
 

Mange hilsner på bestyrelses vegne 

 

Alan Nielsen 

Formand 

Munkerup og Hulerød Grundejerforening 

Firhøjvej 7 

3120 Dronningmølle 
Tlf. nr.: +45 26 22 95 10 

mailto:alanmuhu@gmail.com
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pr. 21. marts 2017 

Adresseliste 
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 

Vinteradresse:  

Taarbæk Strandvej 95, 2. th., 2930 Klampenborg 

 

Sekretær 

Jørgen Christensen 

Rødkildevej 4 

3120 Dronningmølle 

tlf. 29 80 67 24 / 32 54 75 54 

email : jchrchr@gmail.com 

Vinteradresse:  

Ved Volden 11, 2. th., 1425 København K. 

 

Kasserer 

Per Therkildsen 

Bøgevangen 5 

3120 Dronningmølle 

tlf. 40 14 21 99 / 48 35 57 97 

e- mail: pet@thadv.dk  

Vinteradresse: 

Gentoftegade 62, 1. tv., 2820 Gentofte 

 

Else Marie Høyer 

Munkerup Strandvej 47 

3120 Dronningmølle 

tlf. 49 71 94 90 (mob. 21920453) 

email :  else-marie.hoyer@mail.dk 

 

 

Eva Marie Stoltz 

Stærevangen 6 

3120 Dronningmølle 

tlf. 28 84 72 47 / 49 71 70 39  

email : eva_mariestoltz@hotmail.com 

 

Ole Kaae 

Bøgevangen 6, 3120 Dronningmølle 

tlf. 22 85 79 44  

Email: kaaeole1@gmail.com 

Vinteradresse:  

Fordresgårdvej 38, 2400 København NV 

 

Formand for bådelauget 

John Christensen 

Skovåsen 4, 3120 Dronningmølle 

tlf. 49 71 85 61 

e-mail: jcbulle@mail.dk  

 

Suppleant 

Jeanna Olsen 

Dalehøjvej 12 

3120 Dronningmølle 

tlf. 29 90 45 36  

E-mail: jeanna.olsen@gmail.com 

Vinteradresse: Bekkasinvej 4, 2970 Hørsholm 

Suppleant  

Lone Christensen 

Firhøjvej 4 B 

3120 Dronningmølle 

tlf. 40 19 98 62 

E-mail: finoglone@hotmail.com 

 

 

 

Andre relevante adresser : 

 

Hjemmeside 

Thomas Binder 

Bekkasinvænget 12 

3120 Dronningmølle 

tlf. 51 31 14 91 

email: thomas@fambi.dk 

Vinteradresse :  

Syvhøjvænge 117, 2625 Vallensbæk 
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Husk i 2017. 
 
 

• Arbejdslørdag den 6. maj kl. 10.00.  

Mødested ved udsigtspladsen for enden af Strandgårds Vænge. 
 

• 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 + husnummer Bekkasinvænget  = be + husnummer 

Bøgevangen  = bø + husnummer Dalehøjvej   = dh + husnummer 

Dalevænget  = dv + husnummer Firhøjvej   = fi + husnummer 

Grøndahlsvej  = gr  + husnummer Hulerødvej   = hu + husnummer 

Kammerrådensvej = ka + husnummer Liebmannshave  = li + husnummer 

Munkerup Strandvej = ms + husnummer Munkerupvej  = mv + husnummer 

Mølledalen   = mø + husnummer Rødkildevej  = rø + husnummer 

Skovvænget  = sk + husnummer Spurvevænget  = sp + husnummer 

Strandgårds Vænge = st + husnummer Stærevangen  = sv + husnummer 

Ved Skellet   = vs + husnummer 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 

 


