
 

 

 

 

 

 

 

Referat af Munkerup og Hulerød Grundejerforenings 

 generalforsamling lørdag den 18. juli 2020 

1. Sigurd blev valgt som dirigent.  

2. Se vedlagte beretninger fra Alan Nielsen (formand for 
grundejerforeningen) og fra John Christensen (formand for bådelauget). 

Beretningerne blev begge vedtaget med enkelte kommentarer. 

3. Per Therkildsen gennemgik regnskabet, og det blev godkendt.  

4.  Forslaget om grundejerforeningens deltagelse i vedligeholdelse af 
Strandgårds Vænge. Efter en længere debat valgte bestyrelsen at trække forslaget. 
Generalforsamlingen beder grundejerne ved Strandgårds Vænge, om selv at få 
ordnet vejen. (Se også under evt.)  

5. Forslaget, om at et medlem fra bådelauget skal deltage i 
grundejerforeningens generalforsamling, blev vedtaget. John Christensen stillede 
sig positiv overfor dette. 

 



6. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. for 2021. 
Kontingenterne til de bådelaug og stilaug er også uændret.  

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode. 

På valg: Alan Nielsen (Formand), Else Marie Høyer (Sekretær), Eva Marie Stoltz, 
Katrine Søgaard. Desuden stillede Susanne Aubertin op.  

Alan Nielsen, Else Marie Høyer, Eva Marie Stoltz blev genvalgt, og som nyt 
medlem blev Susanne Aubertin valgt. Katrine Søgaard var ikke til stede og blev 
ikke genvalgt, men blev foreslået som suppleant.  

Bestyrelsen består nu af Alan Nielsen, Else Marie Høyer, Eva Marie Stoltz, 
Susanne Aubertin, Nils Wangel samt Per Tornsberg. 

Bestyrelsen har mandat til at supplere sig selv på kassererposten, da ingen af de 
valgte (udover formanden) ønsker at varetage opgaven som kasserer. 

8. Valg af suppleanter for en 1-årig periode.  

Grethe Thaulov ønsker genvalg. Mads Brydegaard er flyttet og ikke på valg. Ole 
Quistgaard har været 3. suppleant og ønsker genvalg. Katrine Søgaard foreslået 
som 3. suppleant. 

Grethe Thaulov og Ole Quistgaard blev valgt. Katrine Søgaard er 3. suppleant, 
hvis hun ønsker det 
 

9. Valg af revisorer: Gitte Lyager og Bente Biering-Sørensen blev genvalgt.  
 
10. Evt. 

Angående vejlav: Til grundejere på private veje i Munkerup og Hulerød 
Grundejerforening: Da det ikke er grundejerforeningens ansvar at vedligeholde 
vejene, vil vi opfordre grundejerne til at etablere vejlav. Flere af de private veje er i 
så dårlig stand, at der bør gøres noget.  

Grundejerforeningen vil gerne høre fra evt. eksisterende vejlaug. 

Opfordring til at grundejerne er nænsomme med opsætning af faste hegn 
(brædde- raftehegn og lign.) ud mod vejene, men gerne levende hegn i stedet - for 
at bevare områdets naturprægede udtryk. 

Forespørgsel om hvem der har fjernet blodbøgen på “Hulerød vendeplads”. Ingen 
vidste det, men bestyrelsen vil undersøge det.  
 

 Ref: Else Marie  


