
Kære Grundejere, 

Denne forårshilsen fra os i bestyrelsen er skrevet på en dejlig solskinssøndag i Hostrup.  

Der var masser af liv i påsken i vores område og vi kunne nyde det danske forårsvejr med både 
sol, vindstille og blankt vand – men også regn og vild blæst. Det må vist være det danske 
forårsvejr! 

Hermed en up-date fra os: 

• Vejene i vores område vil blive checket en gang om måneden – fra marts til og med 
oktober. De vil blive skrabet og hvis der er behov for det vil der blive lagt grus på.  

• Status på indbetaling af kontingent er denne, at 9 grundejere mangler at indbetale 
kontingent. Opkrævning blev udsendt på mail i december og reminder udsendt i februar. 
Bestyrelsen tager kontakt til de der endnu mangler at betale. 

• Generalforsamling 2021 skubbes til d. 21. august med baggrund i COVID-19 
restriktionerne. Generalforsamlingen vil finde sted på restaurant Gyldendal. Dagsorden vil 
blive udsendt iht. vedtægterne. 

• Badebroen vil blive sat op d. 13. maj. Der er bestilt et nyt modul, som kan sættes op 
længere nede mod vandet, således man kan fiske efter krabber tættere på vandet eller 
lettere komme i kajakken eller på SUP’en. 

• Vi fik for nogle år siden lavet en ny hjemmeside – www.hostrup3.dk – hvor vi forsøger at få 
lagt de relevante oplysninger ud til Jer. Men vi må sande, at vi i bestyrelsen ikke brænder 
for at arbejde med hjemmesiden og derfor hører vi meget gerne, hvis der blandt Jer er en 
sand ildsjæl der kunne tænke sig at give hjemmesiden noget kærlighed   Selvfølgelig vil 
vi fra bestyrelsens side bidrage med informationer osv. Så er det lige dig – så kontakt 
meget gerne en af os i bestyrelsen. 

• Da vi ikke benytter vores opslagskasse som står i T-krydset mellem Contortavej og 
Sitkagranvej, så vil den nu blive fjernet. 

• Der bliver i år ikke Sct. Hansbål på stranden ved Hostrup Teglgaard og det er derfor heller 
ikke muligt at komme af med grenaffald i ”hullet” ved stranden. 

Vi ønsker alle en rigtig god sommersæson i Hostrup. 

Mange hilsner fra bestyrelsen 

Martin, Bodil, Henrik, Sv. Erik og Lene 

26. april 2021 

 


