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Orientering til medlemmer og
grundejere i
Munkerup og Hulerød 
Grundejerforening.

                   Februar 2018
Kære Alle sammen

Orienteringen her udsender vi på mail eller omdeler i postkasserne i Munkerup og Hulerød til alle 
potentielle medlemmer af grundejerforeningen. Der er kommet mange nye grundejere til i årets løb, 
og vi vil godt byde jer et varmt velkommen her til vores dejlige område med håb om, at I vil falde 
godt til og nyde omgivelserne, stranden og det gode naboskab.

Frost og kulde har fundet kurs mod Danmark, og vi er ikke gået ram forbi her i Munkerup. På mit lokale
termometer målte jeg -11 grader forleden morgen, så jeg håber, at alle har taget de rette forholdsregler og har
fået lukket for vandet eller sat termostaten i sommerhuset her vinteren over. 

2017 stod i høj grad i jubilæets tegn. Vi fik fejret grundejerforeningens 75 års jubilæum med en dejlig og
minderig dag på stranden og fest om aftenen den 22. juli. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak
til alle, der medvirkede til at gøre dagen festlig.
I anledning af Jubilæet udarbejdede en lille redaktion i bestyrelsen et Jubilæumshæfte om grundejerforenin-
gens tilblivelse og historie. Hæftet blev, sammen med et net med foreningens logo på, givet til alle medlem-
mer i grundejerforeningen som gave. Vi har nogle hæfter og net tilovers, som vi i bestyrelsen har besluttet
dels at sælge til interesserede og dels at give til nye medlemmer af grundejerforeningen som velkomstgave.
Enkelte medlemmer har endnu ikke modtaget jubilæumsgaven, idet vi ikke har kunne uddele dem på grund
af fyldte eller manglende postkasser, men vi forsøger igen i løbet af foråret.

Inden vi fejrede jubilæet havde vi en dejlig arbejdsdag en lørdag i maj måned, hvor vi fik sat skik på vores
strandareal. Der var som sædvanlig et godt engagement og god deltagelse. Vores havemand havde lavet et
godt forarbejde ved bl.a. at nedklippe de rynkede roser langs stien, så arbejdet var til at overkomme og der
var tid til hyggesnak ved bordene. Det er en god måde at mødes på og hilse på andre grundejere i foreningen,
så hermed en opfordring til at fatte havesaksen, riven og handskerne og møde op til vores næste arbejdsdag
d. 5. maj 2018.

Vi fik også fejret Sankt Hans aften med et flot bål på stranden ved Hulerød. Der er en helt speciel stemning,
når man står på stranden i solnedgangen og synger med på Midsommervisen og andre sange, mens flammer -
ne fra bålet knitrer i baggrunden. En stor tak til Ole, for hans fine violinspil.
I år falder Sankt Hans aften på en lørdag, og vi glæder os til at holde traditionen i hævd og endnu en gang
byde velkommen til Sankt Hansbål på stranden d. 23. juni.

Veje/vejlaug.
Der har i vores grundejerforening været en del nybyggeri og ombygninger i årets løb, Nogle af byggerierne
er såmænd stadig i gang. Det har betydet, at der har været en del trafik med store lastbiler og kraner, som har
belastet og i visse tilfælde fuldstændig ødelagt vejene. Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen med
spørgsmål om, hvordan vi forholder os til de ødelagte veje, og her er det svar vi fik:
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Gribskov Kommune kan som vejmyndighed, kræve at private fællesveje holdes i en god og forsvarlig stand. 
Det fremgår af privatvejslovens § 44. Her fremgår det også at det er de tilgrænsende grundejere, med vejret,
som har pligt til at holde vejene i en god og forsvarlig stand.
Der er i vejlovgivningen ikke mulighed for, at vejmyndigheden / kommunen, kan pålægge andre end de 
ovennævnte vedligeholdelsespligtige grundejere at istandsætte og vedligeholde private fællesveje.
 
Det er derfor et privatretligt spørgsmål hvorvidt de vedligeholdelsespligtige kan pålægge andre, herunder en 
entreprenør istandsættelse af vejene.
Ofte handler det om at rette henvendelse til bygherre og bede om at vejene og rabatterne repareres efter 
endt arbejde. Kan der ikke opnås enighed om dette er det desværre domstolene som skal afgøre spørgsmå-
let.

Vi kan fra bestyrelsens side ikke påtage os ansvaret for at følge op på at vejene bliver udbedret efter den tun -
ge kørsel, men må igen opfordre til, at grundejerne på de enkelte veje får etableret vejlaug. Det meget våde
efterårs- og vintervejr har også været hårdt for specielt grusvejene, som visse steder bliver omdannet til hele
nærmest ufremkommelige søer, når det regner. Vi må igen, jævnfør kommunens svar, appellere til ”at de pri-
vate fællesveje holdes i god og forsvarlig stand” af de tilgrænsende grundejere eller vejlaug.

Hjertestarter.
På generalforsamlingen i sommers var hjertestartere igen på dagsordenen. Nils Wangel fra bestyrelsen påtog
sig ansvaret for at følge op på sagen og har gjort et kæmpe arbejde. 
Med denne mail/dette brev følger en skrivelse fra Nils om dels at hjælpe med at skaffe en hjertestarter som
indsamler for hjerteforeningen og dels om en hjerteløberordning samt et tilbud om et hjertestarterkursus.
Vi håber naturligvis på at få sat gang i begge (alle 3) projekter.

Badebro.
Siden grundejerforeningens opstart i 1942 har der i vekslende perioder været opsat en badebro på grundejer -
foreningens strandareal. Afhængig af sandforholdene på stranden kan man ind imellem se sporene fra en af
de tidligere broer i form af stolpeender, der stikker op af sandet. Den seneste bro stod frem til 2008. På en
grundejers initiativ er der nedsat et lille udvalg, der nu er ved at undersøge muligheden for igen at få til -
ladelse til at opsætte en badebro på stranden samt at etablere et brolaug. Intentionen er at badebroens økono-
mi skal køre helt uden om grundejerforeningen. I vil blive holdt orienteret og sagens udvikling.  

Hjemmesiden.
Vores hjemmeside: munkerup.net har nu fået nyt design og er godt oppe at køre. Vi har fået Kenneth til at
stå for det praktiske med hjælp fra Jeanna fra bestyrelsen. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, og vi
håber I vil finde den brugbar og informativ. Har i nogle billeder fra vores område eller en historie, I synes,
skal fortælles på hjemmesiden, så send materialet til Jeanna (se adresselisten)
Vi er også på Facebook: Munkerup og Hulerød Grundejerforening – så lad os blive venner�

Årets kontingent.
Kontingentet til Munkerup og Hulerød Grundejerforening for 2018 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. Bådlaugets medlemmer skal yderligere betale 400 kr. og gæstemedlemmer i båd-
lauget skal betale 700 kr. Se vedhæftede side vedr. kontingentbetalingen.

Rettidig indbetaling af årets kontingent er den 1. april og kan ske til vore netbank-konto i Danske
Bank: reg.nr.: 1551 kontonr.: 6484018 eller via MobilePay: 15812
Husk navn og id.nr eller adresse i Munkerup på indbetalingen (se vedhæftede side)

Til slut…
Vil jeg oplyse jer om:

 at vi holder arbejdsdag, lørdag d. 5. 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 lørdag, d. 23. juni. In-
vitation følger til juni – ellers se opslag ved udkigspladsen.
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 at vi holder sommerfest for medlemmer lørdag d. 21. juli 2018 (Invitation følger i juni)
 at vi afholder generalforsamling, søndag d. 22. juli 2018 kl. 10.00. (indkaldelse udsendes i juni)

 Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj 2018.
 at foreningens telt (ca. 60 pers.) udlejes til medlemmer.
 at vi fremover kun sender post ud via mail eller omdeler breve i postkasserne her i grundejerforenin-

gen. Får du brev i postkassen opfordrer vi dig til at sende din mailadresse til an@munkerup.net

Mange hilsner på bestyrelses vegne

Alan Nielsen
Formand

-------------------------------------------------------------- 000 ---------------------------------------------------------------

                   
pr. 1. januar 2018

Adresseliste
Formand
Alan Nielsen
Firhøjvej 7
3120 Dronningmølle
tlf. 26 22 95 10 
email: an@munkerup.net 

Næstformand 
Jeanna Olsen
Dalehøjvej 12
3120 Dronningmølle
tlf. 29 90 45 36 
email: jo@munkerup.net

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

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

Eva Marie Stoltz
Stærevangen 6
3120 Dronningmølle
tlf. 20 37 13 35 / 49 71 70 39 
email: eva_mariestoltz@hotmail.com

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

Nils Wangel
Munkerup Strandvej 25
3120 Dronningmølle
tlf. 25 72 41 81
email: nilswangel@hotmail.com

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

Suppleant 
Morten Terp-Madsen
Firhøjvej 16
3120 Dronningmølle
tlf. 93 91 86 00
email: terp39@gmail.com

Suppleant
Mads Brydegaard
Munkerupvej 12
3120 Dronningmølle
tlf. 
email: mads.brydegaard@gmail.com

Formand for bådelauget
John Christensen
Skovåsen 4, 3250 Gilleleje
tlf. 24 61 70 85
email: jcbulle@mail.dk 

Hjemmeside
Kenneth Bucio
Byåsen 10, Rødkilde, 3250 Gilleleje
tlf. 49 71 90 94
email: admin@munkerup.net

mailto:admin@munkerup.net
mailto:jcbulle@mail.dk
http://www.degulesider.dk/click2call.ds?id=WP384832563&phoneNumber=49+71+85+61
mailto:mads.brydegaard@gmail.com
mailto:terp39@gmail.com
mailto:finoglone@gmail.com
mailto:nilswangel@hotmail.com
mailto:jchrchr@gmail.com
mailto:eva_mariestoltz@hotmail.com
mailto:pet@thadv.dk
mailto:else-marie.hoyer@mail.dk
mailto:jo@munkerup.net
mailto:an@munkerup.net
mailto:an@munkerup.net
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Husk i 2018.

 Arbejdslørdag den 5. maj kl. 10.00. 
Mødested ved udsigtspladsen for enden af Strandgårds Vænge.

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

 Sommerfest – lørdag den 21. juli 
Tid og sted udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.

 Generalforsamling – søndag den 22. juli kl. 10.00
Sted udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. maj.

 Kontingent 2018 – 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 an@munkerup.net

Der er flere måder at betale kontingentet på:
 Overfør beløbet til reg. nr: 1551 kontonr.: 6484018
 MobilePay på nr. 15812

Husk i begge tilfælde navn, samt id-nr. eller adresse i Munkerup 
(se nedenfor)
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Brev vedr. Hjertestarter og hjerteløberordning.

Jeg, Nils Wangel skriver tl  er, da der er en sag, som  eg og vores grunde erforening brænder me-
get for.
Hvis vi (du) akut har brug for h ælp her i Munkerup - Hulerød-området, kan der gå op tl 25 min. in-
den den kommer via 112 ! Det kan ske, når vores ambulancer i Gillele e er ude at køre, og der i 
stedet skal komme en ambulance fra Hillerød !
Jeg har selv prøvet det, heldigvis ikke med h ertestop; men alvorligt nok tl at der både kom lægea-
kutbil og alm.  ambulance. 
Dete er ikke optmalt. Der må f.eks. gå ma.. 5 min. fra du har h ertestop, tl der kommer h ælp, 
hvis du skal have en god chance for at overleve uden mén. 

I vores område er der ikke ret mange h ertestartere. 
Derfor arbe der vi i Munkerup og Hulerød Grunde erforenings bestyrelse på dels at få en h er-
testarter sat op centralt i foreningen og dels at få etableret et h erteløberkorps.

H erteforeningen har landsindsamling d. 22. april, og tlbyder en h ertestarter m.v. tl de forenin-
ger, der kan mobilisere 30 indsamlere. Vi håber, at vi samt evt. vores nabogrunde erforeninger i 
fællesskab kan fnde 30 indsamlere, så vi kan få en h ertestarter forærende og sat op tl glæde for 
alle. Læs mere om, hvordan du timeider dig som indsamier på vediagte/vedhæfede hiisen fra 
Hjerteforeningen - Husk at tilmelde dig under ”Munkerul og Hulerød grundejeroorening”�
Som indsamler deltager du i lodtrækningen om en bil.
Lykkes det ikke på ovenstående måde vil vi naturligvis arbe de videre for at få fnansieret og opsat 
en h ertestarter i området.

Et HJERTELØBERKORPS, er frivillige, der har gennemgået et h ertestarterkursus, som tlmelder sig 
ordningen, og dermed kan blive tlkaldt i tlfælde af, at der er brug for h ælp i lokalområdet. 
Jeg har haf kontakt tl H erteforeningen og Tryg fonden, kontaktet næsten alle forretninger/ virk-
somheder i vores lokalområde, der har en h ertestarter, og g ort dem bekendt med h erteløber-
ordningen, så de, af deres personale, der har været på h ertestarterkursus, kan melde sig som 
h erteløbere. For hvad nyter det, at de har en h ertestarter inden for rækkevidde og har uddan-
nelsen, men ikke får besked, når naboen eller nogen tæt på har brug for h ælp.

Ønsker du at deltage i et h ertestarterkursus eller at få genopfrisket det du har, tlbyder h ertefore-
ningen at afolde grats kurser, hvis der er minimum 5 tlmeldte.
Jeg sørger for koordineringen, og har allerede fået tlbudt 2 steder, hvor kurset kan afoldes.
Efer et evt. kursus kan du så overve e at tlmelde dig h erteløberordningen, men det er ikke en 
forudsætning, at du gør det, for at deltage i et h ertestarterkursus.
Har du allerede et h ertestarter kursus kan du naturligvis tlmelde dig h erteløberordningen med 
det samme.
Husk, du kan ikke gøre noget galt!
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Vii du være med ti at gøre en iivreddende forskei for iokaisamfundet? 
Meid dig som hjerteiøber! 

 
En hurtg indsats ved et hjertestop, er en aitafgørende faktor for en persons overieveisesmuiig-
heder. Som hjerteiøber meider du dig friviiiigt ti at iøbe ud med en hjertestarter og yde hjerte-
iungeredning, hvis der sker et hjertestop i nærheden af dig. På den måde, kan du være med ti at
redde iiv! 
 

Sådan meider du dig som hjerteiøber 
 
Du timeider dig og modtager aiarmer via Hjerteiøber-App'een, som du downnioader i App Store 
eiier via Googie Piay. I første omgang kører hjerteiøber-projektet kun i Region Hovedstaden. Det
er 1-1-2 Vagtcentraien, der automatsk sender dig afsted via App'een, hvis der sker et hjertestop i 
nærheden af, hvor du befnder dig. Du svarer ja eiier nej ti om du kan iøbe. Andre vii også få be-
sked om at hente en hjertestarter. Der kommer et kort frem på din teiefon, hvis du siger ja, såie-
des at man kan fnde vej. Dvs. at man biiver en ekstra ressource ti ambuiance og det øvrige aku-
tberedskab, indti de når frem, da der kun er 5 min. ti at hjæipe i. Desuden biiver du en dei af et 
forskningsprojekt, der skai undersøge, hviiken virkning hjerteiøber projektet har for overie-
veisen og for hjerteiøberne. 
 

Grats introkursus i genopiivning på kun 0  minuter! 
 
Har du ønsker om et kursus, eiier har brug brug for at få genopfrisket din viden om hjerte-iunge-
redning og hvoriedes man bruger en hjertestarter kan du få en grats introdukton i genopiivning
gennem Hjerteforeningens Giv Liv projekt. Det kræver biot at du kan samie et hoid på minimum 
5 personer og Hjerteforeningen vii sende en instruktør ud som kan undervise i genopiivning på 
0  minuter. Læs mere på wnwnwn.giv-iiv.dk (tilmelding oos undertegnede) 
...

Er du i tvivl om noget eller har du spørgsmål tl enten indsamlingen eller h erteløberordningen el-
ler ønsker du at deltage i et h ertestarterkursus…. så send en mail tl nilswangel@hotmail.com 
Venlig hilsen
Nils Wangel
Munkerup Strandve  25
3120 Dronningemølle

https://maps.google.com/?q=Munkerup+Strandvej+25+%0D%0A+%0D%0A3120&entry=gmail&source=g
mailto:nilswangel@hotmail.com
http://www.giv-liv.dk/


Munkerup og Hulerød Grundejerforening


	Adresseliste
	Formand
	Sekretær
	Kasserer
	Suppleant
	Formand for bådelauget
	Hjemmeside


