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Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Hostrup Strand 

Lørdag d. 19. maj, kl. 9.30 i Lem Kulturhus. 

Inden generalforsamlingen gav Skovfoged John Milter fra Hede Danmark dels en general orientering om 

HedeDanmarks organisation og hvilke opgaver de løser samt en orientering om det gratis check af 

beplantningen på grundene i vores forening som HedeDanmark tilbyder at udføre.  

Der vil blive 2 weekender i august, hvor grundene kan blive gennemgået af ejer og HedeDanmark. Når man 

er enige om hvilke træer der skal fældes, så udarbejdes der et prisoverslag med det samme og arbejdet 

sættes i gang i vinterperioden. 

HedeDanmark entrerer med entreprenører – man har ikke egne maskiner til det. Træerne kommer væk 

med det samme. 

Jo, flere grundejere der går med i projektet jo billigere bliver det. HedeDanmark kan også komme med et 

beplantningsforslag til erstatning for de træer, der fældes. 

Kontakt formand Johannes Henriksen (Hajse) hvis man ønsker at HedeDanmark skal kigge forbi. Eller 

kontakt Skovfoged John Milter fra Hede Danmark på telefon 402118635. 

Generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

a. Niels Hanghøj foreslået og valgt 

2. Valg af referent 

a. Lene Stejnicher foreslået og valgt 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

a. Badebro op og ned. Det fungerer rigtig godt med broudvalget ved op- og nedtagning. 

b. Oase ved stranden er under ”opførelse”. 

c. Der har været nogle indbrud i området og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen har 

grundejernes telefonnr., således man kan kontaktes. 

d. Godt samarbejde med kommunen vedr. vejene. 

e. Sommerfesten med de 2 andre grundejerforeninger bliver afholdt d. 28. juli efter samme 

koncept som sidste år.  

f. Hostrup 2 har anskaffet en hjertestarter som er sat op i madpakkehuset på legepladsen. 

g. Generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget afholdes d. 25. maj og derfor er der ikke et punkt 

herfra med på dagsorden til vores generalforsamling. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

a. Regnskabet blev fremlagt 

b. Der mangler kontingent fra 12 grundejere – gengangere. Sanktion? Det blev af en af 

deltagerne på generalforsamlingen foreslået, at vi sender til inkasso. Bestyrelsen 

undersøger sanktionsmuligheder. 

c. Forslag om at bestyrelsen retter henvendelse til ejendomsmægleren når et hus kommer til 

salg, således kontingent til grundejerforeningen kommer med i salgsopstillingen. 

Regnskabet godkendt 

5. Indkomne forslag 

a. Der er indkommet forslag om, at bestyrelsen undersøger muligheden for fibernet i 

området. Formanden har haft kontakt til Eniig – og de vil ikke lægge fibernet ned. Skulle der 
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komme en ”massiv” henvendelse fra måske alle 3 grundejerforeninger, så vil man måske se 

på det igen. 

b. Fra en deltager på generalforsamlingen blev det foreslået, at bestyrelsen lægger pres på 

Skive Kommune om en ekstra mast til mobildækning. Bestyrelsen tager kontakt til Skive 

Kommune. 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Bodil Feldthaus og Martin Arberg blev genvalgt 

7. Valg af 2 suppleanter 

a. Kirsten Rahbek og Hanne Roetink blev valgt 

8. Valg af revisor 

a. Ib Krogh Pedersen blev genvalgt 

9. Forslag til kontingent og vejbidrag for 2019 

a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (500 kr.) og det blev vedtaget. 

10. Evt. 

a. Svend Blæsbjerg bad om ordet og gav en beretning fra Kystbeskyttelseslaget: 

Mulighed for hård kystsikring – men det kan give udfordringer ift. Også at have en strand. 

Kystsikring overgår fra Folketinget til kommunerne, Blæsbjerg forventer ikke, at der 

kommer til at ske noget det første år eller næste år.  

Kystbeskyttelseslaget har en kassebeholdning og der er jord i depotet stadigvæk. Der er 

kun brugt ca. 60.000 kr. mod ca. 200.000 andre år. Dagligdagen følges og der fyldes op med 

jord, hvis der er behov for det. 

b. En ny hjemmeside er under udarbejdelse. Lene Stejnicher sender information til de 

grundejere, hvor vi har mailadresse, når siden er oppe at køre. 

Tak for god ro og orden! 

God pinse og god sommer! 

 


