
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2 

Afholdt d. 28.4.2018 kl. 14.00 i Lem Samlingshus. 

Referent: Erna Storgaard 

44 personer deltog på generalforsamlingen. 

Margit bød velkommen og vi sang Hostrups Pris, dernæst gik vi videre til dagsorden. 

a. Valg af dirigent 
Kenn Andersen blev valgt – han konstaterede at generalforsamling var rettidig indkaldt. 
 

b. Bestyrelsens beretning 
Margit aflagde beretning (se bilag) 
Spørgsmål i forhold til bestyrelsens arbejde: 
Per Ravn: Vedligehold af veje, hvad er fremtidens løsning, da der er enkelte problemområder. 
Jørn Knudsen fortæller, at der arbejdes på en løsning med ”runde” veje, så der ikke samles vand, 
samt at der skal bruges vejgrus i stedet for stabilgrus. 
Ellers ingen kommentarer, og beretningen blev godkendt. 
 

c. Fremlæggelse af regnskab 2017 
Jørgen gennemgik regnskaberne, der er 112 betalende ud af 126 mulige, det er svært at få de sidste 
til at betale, og der bruges en del kræfter på at komme op på de 112. 
Der er ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter er godkendt (bilag 2a+b) 
Forslag til budget 2018, fremlægges af Jørgen, der også kan konstatere, at der eventuelt bruges lidt 
mere på vedligehold af veje, men at der er plads i regnskabet til det. 
Forslag fra Kenn om at hæve kontingent lidt fra næste år, noget bestyrelsen tage med i 
overvejelserne. 
Vedtagelse af kontingent for 2018, bestyrelsen foreslår fastholdelse på kr. 400 pr. husstand, også 
set i forhold til at vi har lavet en del investeringer i det forløbne år, og at nogen måske vil kæde det 
sammen med en forhøjelse, hvilket dog ikke er retvisende, da der kun er brugt knap 10.000,- af 
egne midler til dette (se oversigt over investeringer i bilag 3) – kontingentforslag vedtages. 

 
d. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen forslag 
 

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørn Knudsen og Jørgen Fogh Jensen. (Villig til 
genvalg) 
Jørn Knudsen og Jørgen Fogh Jensen genvælges uden øvrige kandidater. 

 
f. Valg af 2 suppleanter 

Det foreslås, at nuværende suppleanter, Lillian Møller Jensen, og Nelly Sørensen fortsætter, dette 
vedtages uden øvrige kandidater. 
 

g. Valg af revisor 
Nuværende Charlotte Herskind Jensen genvælges uden øvrige kandidater 
 

h. Eventuelt 

Erling fra Sikavej: Spørgsmål til status for renovationsanlæg i vores område 



Margit kan fortælle at der ikke er noget nyt, og at hun for lang tid siden havde fået at vide der ikke 

ville ske noget i 2017 (nu er vi i 2018) 

Per Ravn: Vi skal ikke opsøge det. 

Erna Storgaard: Vi kan også selv være med til at holde orden, og lade være med at smide ting 

udenfor containerne – så vi ikke fremprovokerer en anden løsning. 

Klaus Bjerre: Konstatere, at der vist kommer nogen udefra, som benytter containere i vores 

område, dette bakker Kenn op om, de bor begge med udsyn til containeren ved Kystvejen. 

Kenn: Forslag om at containeren ikke er på pladsen i sommerperioden, der får vi tømt egne 

affaldsspande, som fås i flere størrelser, konstaterer Anette (Jørn’s kone) 

Finn: Opmærksom på at affaldsspanden ved madpakkehuset gerne skal tømmes samtidig med 

husstandenes affald (lige nu sørger han for at tømme i containeren) 

Margit: Bestyrelsen tager alle kommentarer med i bestyrelsen. 

 

Jørgen Fogh: Orienterer kort om tankerne bag en hjertestarter i vores område, ved 

madpakkehuset, noget der har været på fællesmøde, men forening 1 og 3 er bakket ud, så vi vil selv 

gøre noget i vores område, men hvad er holdningen her i forsamlingen. 

Prisen vil være 15.000,- til 18.000,- kr. 

Klaus oplyser at en grundejer vist arbejder på selv at investere i en hjertestarter, så vi kan kontakte 

vedkommende. 

Svend – husk der er en app, som vi skal registrere en sådan på. 

Klaus – der kan evt. søges sponsorater. 

Erna – Trygfonden støtter ikke (de er spurgt) – men vi vil undersøge Skive kommune for mulighed. 

Der er ingen indvendinger til at bestyrelsen arbejder videre med dette, så hurtigt som muligt. 

 

Der er ikke flere punkter under eventuelt, generalforsamlingen afsluttes med kaffe og kringle. 


