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Munkerup og Hulerød Grundejerforening  
 

 

 
 
 
 
  
 
Generalforsamling 

 

 
             19. juni 2022 

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejer-

forening 
 

lørdag, den 16. juli 2022 kl. 15.00  
 

i Grundejerforeningens telt på Munkerup Strandvej 49 
med indgang fra Dalevænget.  

 

 

med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 

 

 1.  Valg af dirigent: 
 

 2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 
samt beretning for de laug, 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: 
  Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 12 stk. 2 ændres til: ”Den ordinære 

generalforsamling afholdes hvert år i en weekend i juli eller august måned”. 
    

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 2023. 
 7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg: Alan Nielsen (Formand), Else Marie Høyer og Eva Marie Stoltz. 

Alle modtager genvalg  
Thomas Groth er indgået i bestyrelsen som erstatning for Per Tornsberg. 

8.  Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen:  
På valg: Grete Thaulov. Ønsker ikke 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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Vi må desværre meddele at vores Kasserer i Munkerup og Hulerød Grundejer-
forening, Per Tornsberg, blev syg og døde i maj måned 2022. Det var et stort 

chok og et betydeligt tab for os alle. Vi kan kun posthumt takke Per for hans 

store engagerede arbejde i grundejerforeningens bestyrelse og hans altid gode 
humør. Vi vil savne ham. Vores tanker går til Susann og familien. 

 
Vedr. pkt. 7 - valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har efter Pers død, suppleret sig med Thomas Groth, der var 
suppleant. Han ønsker dog ikke at indtræde i Kassererposten, hvorfor den 

midlertidigt varetages af Formanden. 
Vi har brug for nye folk i bestyrelsen. Man kan evt. starte som suppleant for 

en 1-årig periode. 
Vi afholder normalt 4 - 6 bestyrelsesmøder om året, hvor vi iværksætter og 

planlægger diverse aktiviteter og fordeler opgaver. Bestyrelsen står for en 
arbejdslørdag 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 formanden/undertegnede - også hvis du/I lige er flyttet hertil. 
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Sankt Hans! 
 

Vi afholder Sankt Hansbål på stranden ved Hulerød Kro på Hulerødvej torsdag 
d. 23. juni. Bålet tændes kl. 21.00. 

Der vil være fakler til børnene, så de kan hjælpe med at tænde bålet, samt 
violinspil og sang. 

Drikkevarer og andre fornødenheder må den enkelte selv medbringe       
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Grundejerforeningen holder sommerfest - 80-års Jubilæum. 
 
I år slår vi grundejerforeningens telt op i Susanne og Rogers have på Munkerup 
Strandvej nr. 49 med indgang fra Dalevænget og afholder fest for foreningens 

medlemmer. Så sæt kryds i kalenderen ved 
  
 

lørdag den 16. juli 2021 kl. 18.00 
 
 

Festen er ikke bare en fest, men også en markering af, at Munkerup og Hulerød 
Grundejerforeningen har 80-års Jubilæum. 

 
  

Derfor har vi valgt at bestille mad udefra: 
 

Kuvertprisen er på 155 kr.  

 
som bedes indbetalt enten via 

  
MobilePay på 15812  

 
eller på foreningens konto 

 
  Reg.nr. 1551 Kontonr.: 6484018  

 
senest d. 4. juli 2022 

 
Husk navn/e og id.nr. på indbetalingen, som 

samtidig virker som tilmelding til festen.   

 

Drikkevarer til eget forbrug samt evt. service kan medbringes, hvis man ikke 
ønsker paptallerkner og engangsservice. 

 
Der vil være velkomstdrink og chips fra kl. 18.00, kaffe med lidt lækkert efter 

maden og blandet underholdning og musik i løbet af aftenen. Indlæg i form af 

sange, taler eller anden optræden er velkomment. 
 
 

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 

Munkerup Strandvej 49, lørdag den 16. juli kl. 11.00 og nedtages søndag, den 
17. 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 

Menu 
 

Grillet Revelsben 

 
Grillet Nakkefilet 

 
Grøn salat m. jordbær og 

grønne asparges 

 
Bulgursalat m. grøntsa-

ger og krydderurter 
 

Bagt kartoffel m. kryd-

dersmør 
 

Kartoffelsalat. 
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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 og sendes til Ole Quistgaard. 
.    
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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 motorise-

rede haveredskaber 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. Desuden skal vi kraftigt opfordre til, at grund-
ejerne sørger for vedligeholdelse og beskæring af beplantning langs stier og 

veje. Der skal minimum være 4 meters frihøjde på vejene, så vær opmærksom 

på nedhængende grene og lign. 

 
Hermed et ønske om en rigtig dejlig sommer og vel mødt til Sankt Hansbål, 

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 om-

kringboende, står der i Ordensbekendtgørelsen, som politiet følger. Det betyder, at 

det er forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne. Om musik i 

haven er til gene 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 musikken, før du kontakter politiet. Det vil altid være bedre for naboskabet, 

hvis du kan få ro på denne måde. 

 

http://www.munkerup.net/

