
Referat af fællesmøde Hostrup Strand 

Lørdag 19. marts 2016 kl. 14 

For bestyrelserne for grundejerforeningerne Hostrup Teglgaard (1’eren), Hostrup Hovedgaard 

(2’eren) og Hostrup Strand (3’eren) og med deltagelse af repræsentanter for 

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand 

Til stede: 

Hostrup Strand: Martin Arberg og Niels Hanghøj 

Hostrup Hovedgaard: Kenn Lund Andersen og Margit Krogh 

Hostrup Teglgaard: Jens Frede Nielsen, Søren Poulsen, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt 

Ved første del af mødet: Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand: Søren Daniel Kristensen, 

Svend Vestergaard Jensen og Svend Blæsbjerg 

Dagsorden 1. del: 

Status og planer for kystbeskyttelsen v. repræsentanter for bestyrelsen for 

Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand 

Dagsorden 2. del: 

1. Aktuelt fra foreningerne, ”bordet rundt”. 

2. Fælles sommeraktivitet, oplæg fra 2’eren. 

3. Undergrundscontainere med aktuel status: Hvad har de enkelte foreninger meldt ind til 

Nomi4S? 

4. Kampagne for ”Hund i snor”, oplæg fra 1’eren. 

5. Opsamling og evaluering på kloakeringsprojektet. 

6. Sankthans-bål. 

7. Næste møde. 

8. Eventuelt. 

  

Kystbeskyttelse, oplæg v. Søren Daniel Kristensen,  

suppleret af de øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsen arbejder på at finde en mere holdbar løsning for kystsikringen end sandfodring. Vi 

bruger alle vore penge på sandfodring. Vi arbejder med en løsning, der giver en mere skrå 

skrænt med (den bedste) dug og norske granitsten. Vi fik i 2010 lavet et forsøg på en 

strækning af 35 meter. Næste skridt er godt 400 meter fra Febækken hen til det røde 

badehus. Enten i ét hug eller i etaper. 

Vi er i en konstruktiv dialog med Skive Kommune; men i sidste ende afhænger projektet af, at 

Kystdirektoratet nikker ja. Vi får et møde med Per Sørensen fra Kystdirektoratet i april. 

Hvis Kystdirektoratet siger ja skal vi have opbakning til projektet fra medlemmerne. 

Vi kan ikke udstede nogen garantier, men det har holdt på forsøgsstrækningen. Spørgsmålet 

er, om der så opstår problemer andre steder, når vi forstærker anlægget 

Budget: Tallene er baseret på forsøgsstrækningen og opdateret. Vi går efter at optage et lån 

og en afbetaling på fire år. I øjeblikket betaler grundejerne 309 kr. om året pr. andel til 

vedligeholdelsen af anlægget. Vi regner med, at der skal lægges ca. 600 kroner over i pr. 



andel pr. år over fire år. Så forstærkningen vil koste ca. 2400 kr. pr. andel. 

Laget har i øjeblikket en formue på 300.000 kr. 

Investeringen skulle gerne give os færre driftsudgifter på sigt. Vi regner med at sætte bidraget 

ned igen efter de fire år. 

Vi bruger ca. 5.000 kubikmeter til opfyldning pr år. Storme og højvande slider på skrænterne. 

I øjeblikket har vi let adgang til jord, fra kloakeringsprojektet. Det koster kun flytningen ned til 

stranden, men på sigt kommer vi igen til at bruge penge på jord og dermed kan der blive 

nødvendigt at hæve bidraget. 

Bestyrelsen mener, at arbejdet bør gøres i et hug. Det er forbundet med ekstra udgifter at 

begynde igen hvert år. 

Formålet med kystsikringen er at bevare Kystvejen! 

Spørgsmålet er, hvad medlemmerne vil sige til projektet. Om de er indstillet på at betale 

ekstra i nogle år? Vi vil gerne give en orientering om projektet på grundejerforeningernes 

generalforsamlinger, forud for lagets generalforsamling. 

Beslutning: Repræsentanter for lagets bestyrelse giver en orientering om projektet i 

forbindelse med grundejerforeningernes generalforsamlinger. 

 

Kysten bliver ”friseret” inden juli. Sandet ved trapperne bliver jævnet ud. 

 

Fællesmøde for de tre grundejerforeninger: 

Bordet rundt: 

 1’eren: 

Vi arbejder med etablering af fartdæmpende foranstaltninger på Havtjørnevej. Skive 

Kommune og politiet har nikket ja til vores forslag. 

Legepladsen: Vi vil have undersøgt, hvad der skal til for at få den godkendt. 

Faldunderlag og lignende.  

 2’eren: 

Vi har fået en henvendelse fra banken vedr. en it-forsikring. 

1’eren: Det fik vi sidste år og tegnede efterfølgende en forsikring 

Kenn og Claus genopstiller ikke ved næste valg. Umiddelbart virker det svært at finde 

afløses.  

1’eren: Vi har ved de seneste to generalforsamlinger gennemført skriftlige forslag til 

kandidater. Også selv om de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er indstillet på 

genvalg. I et håb om at få flere ”navne på tavlen. 

 3’eren: 

Kloakeringer er afsluttet. Alt materiel er ude af området. 

 

Fælles sommeraktivitet: 

Oplæg fra 2’eren:  

Måske er det tid for at nytænke sommerfesten. Der er meget arbejde forbundet med den 

nuværende form med telt etc. Forslag: Et ”picnic-arrangement”, for eksempel fra kl. 13 til 16. 

På pladsen ved det røde badehus. Hvor vi laver en aftale med en velassorteret pølsevogn, 

bestiller borde/bænke og parasoller +toiletvogn. Folk kan også tage deres egen madkurv med. 



Nogle aktiviteter, der appellerer til hele familien. Evt. aftale med Kajakklubben om, at de 

padler forbi. 

Aftale: Alle er friske på at prøve noget nyt. Måske kan en picnic også trække flere/andre til. 

Hver GF stiller med en rep. til et festudvalg, som så kan bede om hjælp fra flere. 

Undergrundscontainere: 

Status: Ingrid har snakket med Nomi4S. De er i fuld gang med etableringen af 

undergrundscontainere rundt omkring. Senest i Aalbækparken, hvor man har valgt en 

kombination af fuldt udbyggede stationer og stationer kun til husholdningsaffald. 

Ifølge Nomi4S venter de kun på en tilbagemelding fra alle grundejerforeninger ved Hostrup 

Strand. Det undrer os, da vi alle tre mener at have udpeget placeringsmuligheder. I 

mellemtiden har en grundejer i 2éren bebudet et forslag til generalforsamlingen om et nej til 

undergrundscontainerne. 

Summasumarum: Ingrid kontakter igen Nomi4S for at høre, hvad der er op og ned på det 

hele. For så vidt haster det ikke for nogen af os. Det smarteste er selvfølgelig, at vi alle får det 

lavet på én gang. 

Hund i snor: 

1’eren: 

Flere af vore medlemmer har ytret ønske om opsætning af skilte med ”Hund i snor”. Vi oplever 

både strejfere og folk, der ikke har styr på deres hund og alligevel går tur med den uden at 

have den i snor. Vi har været i kontakt med Skive Politi. Desværre er der ikke megen hjælp at 

hente i Hundeloven. Et sommerhusområde som vores er et offentligt tilgængeligt område, og 

så kan vi ikke håndhæve et påbud om hund i snor. Hundeejere skal enten have deres hund 

”under kommando” eller i snor. Så hvis ejeren kan kalde sin hund til sig, må den godt blive 

luftet uden snor. Derfor kan vi kun appellere til hundeejerne om at tage hensyn. 

 

Beslutning: Alle tre foreninger bakker op om en kampagne for ”Vis hensyn, hund i snor”. 

Ingrid laver materiale til brug for hjemmesider og generalforsamling. 

Kloakering: 

Arbejdet er færdigt, alle maskiner og alt grej er væk. De sidste skal slutte sig til inden februar 

2017. Der er generel enighed om, at projektet er forløbet godt, og at vejene efterfølgende er i 

en god stand. 

Sankthans 

1’eren: Alle er traditionen tro velkomne til vores sankthansarrangement. Vi giver øl/vand. 

Og der er åbent for aflevering af grenaffald i juni måned. 

Dog overvejer vi at flytte bålet/festen til den nærmeste lørdag for at give flere mulighed for at 

være med.  I hører nærmere. 

Næste møde: 18. marts 2017 

Ref. Ingrid 

23. maj 2016 


