Formandens beretning for Munkerup og Hulerød Grundejerforening for 2020-2021

Da vi sad her ved generalforsamlingen for et år siden var det midt i en coronapause.
Coranaen kom så siden til at præge bestyrelsens arbejde igen senere på året og ind i
2021, men nu lysner det forhåbentligt.
Bestyrelsen holdt et konstituerende møde i august 2020. Vi var udfordret på
kassererposten, men Per Tornsberg påtog sig opgaven med hjælp fra undertegnede.
Derfor har vi også begge underskrevet regnskabet.
Vi nedsatte nogle arbejdsgrupper, hvor nogle skulle arbejde med trafiksikkerhed og
drømmen og bedre cykelforhold på Munkerup Strandvej, andre skulle arbejde med
stranden og høfderne, Ole var over hjemmesiden, og så drøftede vi det kommende
år med arbejdsdage og Sankt Hans.
Vi havde måttet aflyse forårets arbejdsdag i 2020 og planlagde en oktober måned.
Her fik vi udskiftet bænkene på udsigtspladsen samt beskåret buske og træer, gravet
og gjort ved.
I december ramte coronaen os igen og vi måtte aflyse et planlagt bestyrelsesmøde.
Udvalgene arbejdede dog videre.
Trafikgruppen havde vores i korrespondance med repræsentanter fra
Borgerforeningen i Dronningmølle, men har nu rettet sigtet mere mod et
samarbejde med de nærmeste grundejerforeninger.
Høfde- og strandgruppen iværksatte vi i efteråret en midlertidig reparation af
høfderne, hvor vi fik samlet sten op, der var skredet ud og lagt op i høfderne igen,
og siden havde vi kontakt med en rådgivende ingeniør med stor erfaring i
kystsikring. han udarbejdede et tilbud for en udbedring af de to høfder, men
samtidig blev vi af Gribskov Kommune indkaldt til et online-møde vedr. et ny projekt
om ”Nordkystens Fremtid” med kystsikring og strandfodring for øje, og det har sat
det hele lidt i bero.
Dels ved vi ikke om vi som grundejer af matrikel 1a, skal deltage i betalingen til
projektet, hvilket er på ca. 1200 kr. på strandmeter, hvor vi har mere end 100 meter,
og dels er vi i dialog med Kommunen om høfderne i forhold til
strandfordringsprojektet.
Her er det måske på sin plads at nævne, at vi her i foråret har fået en henvendelse
med et tilbud om sponsering af en badebro.

Vi har nu nedsat et udvalg, der undersøger mulighederne m.h.t. tilladelser, badebrolaug evt. sammen med andre grundejerforeninger i området m.m. Igen afhænger
det lidt af ”Nordkystens Fremtid”.
I formanden for Bådelaugets beretning i 2020, blev der rejst noget kritik vedr.
bådelaug-medlemmernes kontingent/strandbidrag. Kritikken er som sådan blevet i
imødegået af bestyrelsen, da kontingentet kun kan ændres ved en
vedtægtsændring, men er dog blevet imødekommet på den måde, at bådelauget
kan søge bestyrelsen om beløb til evt. forbedringer, som så kan bevilges efter skøn.
Nogle fra med bestyrelsen har holdt møde med bådelaugets formand, hvor vi, hvor
vi drøftede nogle ønsker fra bådelauget om lidt mere overdækning ved bådelauget
skur samt nogle pæle op til garn i området bag bådene.
Desuden aftalte vi et midlertidigt stop for flere gæstemedlemmer, da der
efterhånden er fyldt godt op med både, kajakker og subboards.
I Påsken fik vi flere henvendelser vedr. fældning af nogle af bøgetræerne i
skovarealet bag Hulerød Kro. Nogle mente, at det var en bevaringsværdig fredskov,
der blev skovet i, og frygten var at alle træerne ville blive fjernet.
Vi kontaktede i al hast kommunen, og beskeden var retur, at det ville blive
undersøgt, og at der ville blive taget hånd om det.
Vi har siden ikke hørt mere og arbejdet er tilsyneladende stoppet.
I den forbindelse skal nævnes, at der er kommet nye ejere af Hulerød Kro. De
inviterede til et orienterende møde i juni måned om Kroens fremtid. Det bliver
spændende at følge projektet.
Vi afholdt året traditionelle arbejdslørdag i slutningen af maj måned. Her fik vi igen
beskåret en del, bl.a. brombærkrattet nedenfor udsigtspladsen samt fjernet
bjørneklo, og ikke mindst fik vi kørt nyt grus på stien ned til stranden og lagt nye
ærtesten på den nederste del af Strandgårds Vænge.
Vi havde store planer med Sankt Hans i år. Sidste år måtte vi aflyse på grund af
corona, og det kom igen til at spille lidt ind i år. Men først og fremmest var det det
tørre vejr op til Sankt Hans, hvor der blev varslet afbrændingsforbud, der gjorde, at
vi afbestilte det bestilte vognlæs kvas, men da vejret viste sig gunstigt, i stedet fik
bygget et bål på vores egen matrikel af alt det kvas, vi havde liggende.
Vi var ikke så mange, men vi havde en utrolig smuk Sankt Hans aften med sange og
violinspil, men med et lidt mindre bål.

I dagene op til Sankt Hans var vi blevet opmærksom på en skiltning ved
Handskemagerbroen - broen på Hulerødvej over Esrum Å - om at broen ville blive
fjernet. Der var ingen meldinger, om at en ny bro ville blive sat op.
Der var blevet startet en Underskriftsindsamling mod denne nedrivning, som vi
rundsendte til medlemmerne.
Vi var i kontakt med både Borgmesteren samt udvalgsformanden for ”Udvikling, By
og Land” med krav om, at en ny bro skulle opsættes - evt. en midlertidig bro, indtil
der er fundet penge til en varig. Man havde fra politikerside ikke være opmærksom
på nedrivningen, og der var ikke umiddelbart afsat midler til en ny, men vi blev
lovet, at der bliver arbejdet på en løsning efter sommerferien.
Vi er, sammen med Borgerforeningen i Dronningmølle, indkaldt til møde med
repræsentanter fra kommunen i august måned, og vil løbende orientere om
udviklingen.
Til slut vil jeg fortælle at foreningens hjemmeside kører fint, men det halter
frygteligt med vores facebook.
Vi har i øjeblikket 174 betalende medlemmer, 14 i stilauget og 25 i bådelauget. Der
er få restancer.
Til allersidst vil jeg gerne takke de øvrige fra bestyrelsen for et noget specielt år,
men et år med god energi omkring de opgaver, der skal løftes, og nogle få men
hyggelige møder, hvor snakken går på kryds og tværs.
Og så en særlig tak og en lidt vemodig afsked med Sigurd Andersen, som nu har fået
solgt sit hus her på Dalevænget 2, som i så mange år har lagt have til vores
Generalforsamlinger og sommerfester.
Vi vil ønske dig al muligt held og lykke i fremtiden i Værløse, og sige tak for alle
årene og den kæmpe indsats, du har gjort i og for grundejerforeningen i tidens løb.
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