Grundejerforeningen Hostrup Hovedgård område 2
Generalforsamling lørdag den 28. april 2018 kl. 14.00 Lem Samlingshus , Hostrupvej 6, 7860 Spøttrup.
Bestyrelsens beretning 2018:
Endnu et år er gået i vores grundejerforening med stor aktivitet – forhåbentlig til glæde for alle vores
medlemmer.
På sidste års generalforsamling blev en vedtægtsændring vedtaget. § 3: Bestyrelsen består af 5 medlemmer,
der vælges for 2 år. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i år med lige endetal og 3 bestyrelsesmedlemmer i
år med ulige endetal. Det har helt sikkert været et plus for bestyrelsen, at den er blevet udvidet.
Året har været præget af etableringen af den nye legeplads, en udsigtsplads ved Dådyrvej/ Normannsvej
samt vedligehold af områdets veje.
Fælles arbejdsdage
36 friske grundejere tilmeldte sig arbejdsdagen den 29. april 2017. Kenn Andersen havde lavet en plan over
de forskellige arbejdsopgaver, som blev udført i løbet af 3 – 4 timer. Dagen blev afsluttet med med
grillpølser, kaffe og hjemmebagt kage.
Den 3. september 2017 blev broen taget ned igen.
Den 21. april 2018 blev der igen indkaldt til arbejdsdag, hvor 30 arbejdsomme personer mødte op. Efter en
kort briefing gik de forskellige hold i gang med arbejdsopgaverne, som bestod i oprydning på stranden,
klipning langs fennen, opsætning af trappe til stranden, volleynet og ikke mindst badebroen. Afslutningsvis
fik vi grillede pølser, kaffe og hjemmebagt kage.
Tak til alle, der afsatte nogle timer til grundejerforeningen, det betyder rigtig meget, at så mange vil give en
hånd med, og tak til Kenn Andersen, der har stået for det praktiske.
Fællesmøder
Lørdag den 17. marts 2018 blev der afholdt fællesmøde for bestyrelserne i de tre grundejerforeninger med
følgende punkter på dagsordenen: Hjertestarter, hastigheder på Kystvejen, Sommerfest, Sankthans.
Sommerfest 2017
Lørdag den 22. juli 2017 kl. 14 - 18 afholdt de tre grundejerforeninger sommerfest på legepladsen ved det
røde badehus. Der var stor tilslutning til arrangementet, og vejret var med os. Hajses orkester, Winds of
Change, spillede. Der var forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Desuden mulighed for at købe
pølser og vand/øl.
Den 28. juli 2018 afholdes igen fælles sommerfest. Invitation følger.
Legepladsen

I løbet af 2017 blev legepladsprojektet afsluttet og godkendt af legepladsinspektør. Et madpakkehus i
hjørnet af legepladsen, som flittigt benyttes af børn, forældre og bedsteforældre. Der er også etableret
vand og el. Endvidere er indkøbt nye borde/bænkesæt og de gamle sæt er blevet repareret. Som tidligere
nævnt er der også lavet en udsigtsplads ved Dådyrvej / Normannsvej, hvor man kan sidde og nyde udsigten
over fennen med de græssende køer og Limfjorden.
Preben Hald har nu tilsynet med legepladsen og fører den påbudte logbog
Vores veje har lidt under store mængder regn, og vi forsøger løbende at udbedre skaderne, men det er
vanskeligt. Det er bestyrelsens plan at investere i en mere holdbar løsning af problemerne i det kommende
år.
Kystvejen vedligeholdes af Skive Kommune, som ligeledes kæmper en kamp for at udbedre de mange
huller, som opstår i forbindelse med de store mængder regn.
Kystsikring
På fællesmødet for bestyrelserne for grundejerforeningerne og Kystbeskyttelseslaget, Hostrup Strand
orienterede Søren Poulsen om arbejdet i Kystbeskyttelseslaget: Der arbejdes fortsat med, hvordan man kan
sikre kysten mod storme og højvande. 2017 var dog ikke et katastrofeår som 2016. Meget tyder på, at
lovgivningen omkring kystsikring bliver ændret med virkning fra 1. september. Fremover er det kun
kommunen, der skal søges og ikke som nu både Kystdirektoratet og Skive Kommune. Der afholdes et møde
med forvaltningen i løbet af foråret.
Bestyrelsen
Som tidligere nævnt har det været en fordel, at bestyrelsen er blevet udvidet fra 3 til 5 medlemmer - flere
ideer og flere hænder. Endvidere inviteres suppleanterne til at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden
forpligtigelser.
Ofte kan man opleve overfyldte containere især i perioden november – marts, hvor der ikke er tømning af
dagrenovation i vores område. Send en mail til nomi4s, som vil sørge for tømning.
Tak til Knud Erik Hedegaard, som har bistået med bogføring og regnskab
Tak til Svend Graversen for græsslåning samt for at holde et vågent øje med vores område.
Tak til alle, som giver en hånd med, når vi beder om det.
Pbv
Margit Krogh

