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Bestyrelsens beretning 2017:
2016 har været et begivenhedsrigt år på mange måder.
Den nye bestyrelse har selvfølgelig brugt tid på at ”snakke” sig ind på hinanden og finde ud af, hvilke visioner den har
for det fremtidige arbejde.
Fælles arbejdsdage
Traditionen tro blev der afholdt en fælles arbejdsdag sidst i april 2016, hvor 20 - 25 grundejere mødte op for at udføre
de mange opgaver til gavn for vores område - fx opsætning af badebro, reparation af legeplads og beskæring af buske
hist og her. Et voldsomt regnvejr satte ind ved middagstid, så det var en flok våde folk, som afsluttede arbejdsdagen
hos Anne Margrethe og Kenn til grillpølser mm. Dagen efter blev de sidste opgaver klaret i strålende sol.
Lørdag den 29. april i år havde vi igen fælles arbejdsdag, hvor 40 arbejdsomme medlemmer mødte op. En udsigtplads
ved Dådyrvej / Normannsvej blev etableret som noget nyt. Vi afsluttede arbejdsdagen med grillpølser, kaffe og kage. I
år var vejret med os hele dagen.
I begyndelsen af september mødes ”broholdet” igen for at tage broen op.
Fællesmøde
Der afholdes hvert år i marts måned et fællesmøde for de tre grundejerforeninger og repræsentanter for
Kystbeskyttelseslaget . Her debatteres emner, som vedrører de implicerede foreninger: kystsikring, renovation,
midsommerfest og sommerfest.
I referatet fra Kystbeskyttelseslaget fremgår det, at man ikke har fået tilladelse af Kystdirektoratet til at etablere et
anlæg i lighed med den kystsikring, som blev lavet i 2011.
Midsommerfest: I 2016 flyttede Hostrup Teglgaard sankthansarrangementet til den efterfølgende lørdag. Alle tre
grundejerforeninger var inviteret.
I år foregår midsommerfesten den 23. juni 2017 kl. 20.00. Foreningen er vært ved en forfriskning og har også sørget
for båltale.
Sommerfest: Fælles for de 3 grundejerforeninger blev der afholdt sommerfest lørdag den 6. august 2016 kl.12 – 16 på
legepladsen ved det røde badehus. Der var forskellige aktiviteter for børn og voksne samt en veludstyret pølsevogn.
De ca. 100 deltagere gav udtryk for stor tilfredshed med arrangementet.
22. juli 2017 afholdes igen sommerfest efter nogenlunde samme koncept. Invitation følger.
Legepladsen
Inspireret af grundejerforeningen Hostrup Teglgaard, som havde fået foretaget en inspektion af deres legeplads,
bestilte vi Dalpin Dansk Legepladsinspektion. Resultatet var, at legepladsen ikke var i så dårlig stand – trods alt. Det
medførte alligevel, at vi gik i gang med at planlægge en større renovering og forbedring af legepladsen. Der blev søgt
byggetilladelse, og som I forhåbentlig har bemærket, er der kommet en redegynge, et klatrestativ, en rutsjebane og

et tunnelrør. Et madpakkehus på 6 x 4m opstilles i hjørnet af legepladsen v Dådyrvej. Når det er færdigt, vil der blive
opsat en hjertestarter. Endvidere etableres vand og el på grunden.
Der er blevet sendt ansøgninger til diverse fonde om tilskud til vores omfattende projekt. Spar Vest Fonden har
bevilliget 65.000kr og Skive Kommune, Landsbyudvalget 95.000kr.
Vi håber selvfølgelig, at de nye tiltag vil blive til stor fornøjelse for alle medlemmer.
Bestyrelsen
I begyndelsen af oktober valgte Per Vindum at trække sig fra sin post i bestyrelsen.
Suppleant Jørn Knudsen trådte derefter ind i bestyrelsen og har kontakten til Svend Graversen mht. veje og
fællesarealer.
Desuden har vi fået stor hjælp af suppleant Erna Storgaard, som tager sig af vores hjemmeside og facebook. Erna har
også udfærdiget vores ansøgninger til diverse fonde.
Kommunikationen til vores medlemmer foregår på mail, der er nu kun 8 medlemmer, som vi ikke kan maile til.
Desuden har vi fået mere gang i vores hjemmeside, og endelig er vi kommet på facebook.
Jørgen Fogh Jensen har været den drivende kraft mht. legepladsprojektet og holder et vågent øje med regnskab og
budget.
Ass. Kasserer Knud Erik styrer foreningens regnskab med hård hånd.
En bestyrelse på kun 3 medlemmer er sårbar på mange måder, derfor ønsker bestyrelsen at udvide den til 5
medlemmer, som I har erfaret ved vores forslag til vedtægtsændring. Til denne ændring beder vi om jeres opbakning.
Det er også vores hensigt fremover at inddrage suppleanterne mere i bestyrelsens arbejde.
Tak til Svend Graversen for at stå for vedligehold af veje og græsslåning.
Der skal lyde en særlig tak til Claus Bjerre for det store gravearbejde i forbindelse med etablering af legepladsen.
Tak til alle frivillige, som giver en hånd med, når vi beder om det.
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