
Referat Hostrup Strand Grundejerforening 

Bestyrelsesmøde 
05-11-2017  Hos Bodil 
Deltagere Jens Pedersen, Johannes Henriksen, Martin Arberg 

Felthausv  Bodil Felthaus, Lene Stejnicher, Marinus Emtekjær  
 Jensen 
Afbud  
Referent Lene Stejnicher 
 

Punkt 1 Bestyrelsens sammensætning 

Da Jens Pedersen har solgt sit hus, indtræder suppleant Marinus 
Emtekjær Jensen i bestyrelsen indtil generalforsamlingen i 2019. 
Tak til Jens for indsatsen i bestyrelsesarbejdet og velkommen til 
Marinus. 
Bodil Felthaus har fortsat opgaven som kasserer og ansvarlig for med- 
lemskontakt. 

Punkt 2 Hjertestarter 

Vi har for 2. gang fået afslag fra Tryg og søger nu hos Hjerteforeningen. 

Punkt 3 Hvor blev Limfjorden af? Evt. Hede Danmark 

Generelt opfordrer bestyrelsen grundejerne til at fælde for høje træer, 
således flest mulige grundejere har udsigt til fjorden. 
Hajse har kontaktet Hede Danmark og aftalt, at de kommer til general-
forsamlingen i 2018 for at fortælle om, hvad de kan hjælpe med ift.  
”projekt” Hvor blev Limfjorden af? 

Punkt 4 Stien mellem…..?? 

Der lægges et nyt lag flis på stien samt også ved Blågranvej. 

Punkt 5 Badebro 
Broen sættes i vandet d. 19. maj af broudvalg og bestyrelse. 
Alle er velkomne til at deltage som hjælpere samt med oprydning på 
stranden.   
 
Punkt 6 Oase ved stranden 
Bord/bænkesæt stilles op. Grillplads. Området lægges ud i græs, så det 
kan vedligeholdes af samme virksomhed, som skal vedligeholde arealet 
ved højen. (Tidligere vedligeholdt af Jens Pedersen). 
 
Punkt 7 Sommerfest 2018 
Bestyrelsen indstiller, at koncept 2017 følges i 2018. 
 
Punkt 8 Kommunikation 

Lene har oplæg til ny hjemmeside med til næste bestyrelsesmøde. 
 

Punkt 9 Netforbindelse 



Referat Hostrup Strand Grundejerforening 

Det er op til den enkelte grundejer selv at sørge for netforbindelse, hvis 
dette ønskes. 
 
Punkt 10 Manglende kontingentindbetaling 
På mødetidspunktet manglede 12 grundejere at indbetale 
kontingent/vejbidrag. 
Hajse får listen fra Bodil og er behjælpelig med at rykke for betaling. 
 
 
 

Næste møde er d. 7. april, kl. 10 hos Hajse 
 
 
 


