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Grundejerforeningen Hostrup Strand        

Referat fra generalforsamling  

Lørdag den 8. juni 2019 kl. 9.30 i Lem Kulturhus, Vejbyvej 5, Lem, 7860 Spøttrup.  

1. Valg af dirigent  
a. Bestyrelsen foreslog Niels Hanghøj, som blev valgt. 

2. Valg af referent  
a. Bestyrelsen foreslog Lene Stejnicher, som blev valgt. 

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

a. 66 grundejere i alt fra de 3 grundejerforeninger meldte sig til Hede Danmark’s træfældningsprojekt . 
Man kan stadig tage kontakt til Hede Danmark for at få et tilbud på træfældning. Bestyrelsen opfordrer 
til at endnu flere grundejere får fældet de store og høje træer, så flere kan få udsigt – også til andet 
end tørre gran- og fyrtræer.  

b. Efteråret 2018 bød på storm over badebroen – den er nu repareret og klar til at komme i vandet 2. 
pinsedag. 

c. Der holdes den traditionelle sommerfest (deltagelse af 3 grundejerforeninger) d.20. juli kl. 14 – 18.  
d. Da Svend Blæsbjerg har ønsket at udtræde af bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget er Kristen 

Drongstrup indtrådt som repræsentant for vores grundejerforening. Der skal vælges en suppleant – 
dette gøres under evt.  

e. Der er siden generalforsamlingen i 2018 solgt 7-8 sommerhuse.  
f. Der sker af og til tyverier i området. De der er fastboende holder øje med området og husene, så godt 

det kan lade sig gøre. Det er vigtigt, at bestyrelsen har et telefonnr. til den enkelte grundejer, således 
det er muligt at komme i kontakt med vedkommende. 

4. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse  

a. Regnskabet blev fremlagt og der opfordres til, at grundejerne får betalt kontingentet, når 
opkrævningen kommer. Og ikke venter til der kommer en reminder/rykker. 

b. Generalforsamlingen besluttede at opkrævning af kontingent 2020 sker via en mail fra bestyrelsen i 
begyndelsen af januar 2020. Kontingentet skal betales inden 1. februar. 

5. Indkomne forslag 

a. Forslag vedr. fartbegrænsning eller fartchikaner. Bestyrelsen tager kontakt til grundejerforeningen ved 
Gyldendal, hvor der på vejen ned mod havnen i sommerperioden er nedsat hastighed. For at få 
informationer om hvordan man har fået tilladelse til dette. 

b. Forslag vedr. Fyrrebakken, hvor vejen/bakken er vanskelig at komme op ad ved kraftigt regnvejr. 
Formanden besøger Fyrrebakken og ser på hvilke løsninger der evt. kan findes.  

 
Generelt vedr. vejene i området: 
Når man kører i det bakkede område i Hostrup, så skal man huske at skifte til det optimale gear   
Vedligeholdelse af Kystvejen og Normannsvej påhviler kommunen. 
Forslag fra generalforsamlingen om en bunke grus der ligger et sted – i depot – så man selv kan hente et 
par skovlfulde og reparere de huller der evt. er ud for ens egen matrikel. 

 
6. Valg af bestyrelse  

a. Johannes Henriksen og Lene Stejnicher blev genvalgt.  
b. Svend-Erik Kirkegaard blev ny-valgt til bestyrelsen.  
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7.    Valg af 2 suppleanter  

a. Henrik Vestbjerg, Berberisvej 5. Og Peter Hanghøj, Sitkagranvej 11 blev valgt. 
8. Valg af revisor  

a. Ib Krogh Pedersen blev genvalgt. 
9. Kontingent 2020 

a. Forslaget til kontingent og vejbidrag for 2020 på 500 kr. blev vedtaget. 
10. Eventuelt  

a. Til suppleant for Kristen Drongstrup blev Benny Kirkegaard Normannsvej 2 valgt. 
b. Orientering fra kystbeskyttelseslaget 

i. Svend Blæsbjerg er fratrådt og i stedet er Kristen Drongstrup tiltrådt bestyrelsen. 
ii. Der er på det seneste kørt en del lerjord til stranden langs kystvejen, så der er forberedt til 

kommende efterårsstorme. 
iii. Orbicon som er et rådgivende ingeniør firma, er ved at undersøge og udarbejde forslag til 

en hård kystsikring på en todelt strækning langs Kystvejen, i alt ca. 950 m. 
iv. Bliver projektet godkendt af myndighederne, og bestyrelsen ønsker det udført, vil der blive 

indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i kystbeskyttelseslaget omkring årsskiftet. 
c. Husk tilmelding til Hostrup golfmatch, som finder sted d. 19. juli. Flere informationer kan ses på 

hjemmesiden - Hostrup3.dk 
d. Opfordring fra generalforsamlingen til at man tager bøjer ind om vinteren. 

  


