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Generalforsamling 

 

 

 
             19. juni 2021 

 

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejer-
forening 

 

 
lørdag, den 17. juli 2021 kl. 16.00  

 
i Grundejerforeningens telt på Dalevænget nr. 2 

 
 

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. 

 Regnskabet kan ses på hjemmesiden og udsendes eller uddeles på generalfor-
samlingen. 

Forslag fra bestyrelsen: 
  Ingen indkomne forslag. 

  

5.  

 Forslag fra medlemmerne.  

Frist for indsendelse af forslag var d. 15. maj 2020 ifølge vedtægterne.  
   Ingen indkomne forslag. 

 6.  Forslag til budget og fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. for 2022. 

 7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg: Per Tornsberg (Kasserer), Susanne Aubertin, Nils Wangel,  
Ole Quistgaard. Alle modtager genvalg. 
 

8.  Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen:  
På valg: Grete Thaulov. Modtager genvalg. 

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

 
10.  Eventuelt 
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Vedr. pkt. 7 valg til bestyrelsen. 

Bestyrelsen fik ved generalforsamlingen i 2020 mandat til at supplere sig mht. kassererposten. 

Ved bestyrelsens efterfølgende konstitueringsmøde blev Per Tornsberg udpeget som kasserer 

og bestyrelsen supplerede sig med Ole Quistgaard som fast medlem. 

Vi kan stadig bruge nye folk i bestyrelsen. Man kan evt. starte som suppleant for en 1-årig 

periode. 

Vi afholder normalt 4 - 6 bestyrelsesmøder om året, vor vi planlægger og står for en arbejdslør-

dag i maj måned, Sankt Hansbål i juni samt sommerfest i juli 

Er du den mindste smule interesseret - og/eller kan du overtales, så ring eller skriv til forman-

den/undertegnede - også hvis du/I lige er flyttet hertil. 

 

o - O - o 
 

Sankt Hans! 
 
Vi havde i år set frem til Sankt Hansaften med bål på stranden, men med udsigt til ekstrem 

sommervarme de nærmeste dage, ingen udsigt til regn af betydning inden Sankt Hansaften og 

varsel om afbrændingsforbud fra myndighederne, så har vi i bestyrelsen valgt at afbestille det 

ellers bestilte kvas til et større bål på stranden ved Hulerød Kro. 

 

Coronarestriktionerne har også luret lidt. Med de mange aflysninger af større Sankt Hansarran-

gementer i vores umiddelbare nærhed, kunne vi risikere tilstrømning af Sankt Hansgæster.  

Forsamlingsforbuddet udendørs siger max. 500 personer samlet, hvilket vi vist aldrig har været 

ved vores Sankt Hansbål, men det ville have krævet foranstaltninger i form af optælling ved 

adgangsvejene til området omkring bålet og risiko for, at vi skulle afvise folk, hvis antallet 

nærmede sig de 500. 

 

Vi har dog i grundejerforeningen en større kvasbunke liggende på vores matrikel neden for 

Strandgårds Vænge. Hvis afbrændingsforbuddet ikke bliver effektueret, vindforholdene er med 

os og det ellers synes forsvarligt, vil vi måske forsøge at bygge et mindre Sankt Hansbål her. I 

så fald tænder vi bålet kl. 21.00. 

Så tag evt. chancen og gå en aftentur ved stranden d. 23. juni omkring kl. 21.00, så kan det 

være vi ses. 

  

Vi håber, vi næste år kan invitere alle på et stort flot Sankt Hansbål ved Hulerød, men vil her 

blot ønske alle medlemmer en dejlig Sankt Hansaften. 

 

o - O - o 

 

Grundejerforeningen holder sommerfest. 
 
I lighed med tidligere år slår vi grundejerforeningens telt op hos Sigurd Andersen på Dalevæn-

get 2 og afholder fest for foreningens medlemmer den 3. weekend i juli, hvor forhåbentlig 

mange grundejere er på ferie her i Munkerup. Så sæt kryds i kalenderen ved 

  
lørdag den 17. juli 2021 kl. 18.00 

 
Vi har igen i år besluttet at lægge generalforsamlingen umiddelbart inden festen. Det afholder 

forhåbentligt ikke nogen fra at komme til enten det ene eller andet arrangement. Det betyder, 

at man naturligvis er velkommen til at deltage i begge arrangementer, men også kun at komme 

til det ene, hvis det passer bedre ind i ens planer. 

 

Bestyrelsen vil sørge for at borde og bænke er stillet op i teltet og vil have forskellige aktiviteter 

klar.  
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Da foreningen som sådan ikke giver tilskud til festen, må alle selv medbringe det, de vil spise 

og drikke samt service. Der bliver sørget for fælles grill.  

Muntre, alvorlige, tankevækkende indslag eller indlæg i form af optræden, taler eller sange i 

løbet af aftenen er særdeles velkomne☺  

 

Bestyrelsen opfordrer – også for hyggens skyld - nogle medlemmer til at give en hånd med ved 

rejsningen og nedtagningen af teltet m.m. Teltet rejses på Dalevænget 2, lørdag den 17. juli kl. 

11.00 og nedtages søndag, den 18. juli kl. 11.00. Er vejrudsigten lovende med sol og varme, vil 

vi muligvis undlade at rejse teltet, men det beslutter vi på dagen. 

 

o - O - o 

 

Hjemmesiden 
På Grundejerforeningens hjemmeside, www.munkerup.net, kan du/I finde indkaldelser, 

referater og seneste nyt om foreningen - så kig ind       

 

Indlæg, billeder og lign. modtages gerne. 

.    

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 terrassen        

Bestyrelsen henstiller til, at man så vidt muligt begrænser brugen af motoriserede haveredska-

ber 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 generalforsamling og sommerfest. 

 

Med venlig og sommerlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Alan Nielsen 

Formand for Munkerup og Hulerød Grundejerforening 

 

For høj musik i haven er forbudt 

Det kan straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for de omkringbo-

ende, står der i Ordensbekendtgørelsen, som politiet følger. Det betyder, at det er for-

budt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne. Om musik i haven er til ge-

ne afhænger blandt andet af tidspunktet. Det er forskel på at spille musik klokken 2 om 

natten og klokken 14 om dagen. 

Start altid med at komme med en venlig henstilling til din nabo om at skrue ned for mu-

sikken, før du kontakter politiet. Det vil altid være bedre for naboskabet, hvis du kan få 

ro på denne måde. 

 

http://www.munkerup.net/
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