Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard område 2
Generalforsamling lørdag den 18. maj 2019 kl.14 i Lem Samlingshus, Hostrupvej 6,
7860 Spøttrup.
Bestyrelsens beretning 2019:
Endnu et år er gået i vores grundejerforening, hvor vore medlemmer forhåbentlig har
kunnet nyde de senere års tiltag – såsom den nye legeplads med madpakkehuset og
udsigtspladsen for enden af Dådyrvej / Normannsvej.
Fælles arbejdsdage:
Den 13.april 2019 havde 35 personer valgt at bruge nogle timer på at forskønne vores
fællesarealer. Tusind tak for det. Broen er igen kommet i vandet, fodboldmålene er
blevet repareret og malet, skilte er sat op ved Kystvejen, for at få bilister til at vise
hensyn og sænke farten. Buske og træer er blevet beskåret i hele området.
Tak til Kenn, der igen har været tovholder på arbejdsdagen, som traditionen tro blev
afsluttet med grillpølser, kaffe og kage.
I slutningen af august mødes ”broholdet” igen for at tage broen op for vinteren.
Fællesmøde:
Den 16. marts 2019 blev der afholdt fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer i de tre
grundejerforeninger og Kystbeskyttelseslaget ved Hostrup Strand.
Der afholdes generalforsamling i Kystbeskyttelseslaget de 24. maj 2019 kl. 19 her i
huset. Her vil der blive orienteret om konsekvenserne af, at kystbeskyttelsen er lagt
ud til kommunerne. Dagsorden er udsendt den 23. april, og vi opfordrer jer til at
møde op til dette.
Grundejerforeningen Hostrup Teglgaard inviterer til Sankthansbål søndag den 23.
juni 2019 kl. 19. I hele juni måned må grenaffald dumpes på bålpladsen.
Fælles sommerfest for de tre grundejerforeninger: Alle er enige om at også 2018festen var en succes, og er klar til at fortsætte traditionen. Årets sommerfest løber af
stabelen den 20. juli 2019. Invitation følger.
Veje i vores område:
Der kommer af og til henvendelser fra medlemmer ang. Kystvejen. Det er Skive
Kommune, som står for vedligehold af den, men man må ikke forvente en Kystvej i
toptrimmet stand fra november og hen over vinteren. Vi kan godt rose Skive
Kommune for indsatsen.
Med hensyn til de øvrige veje i vores område står grundejerforeningen for
vedligehold af disse. Sommeren 2018 var varm og uden meget vand, hvilket har
betydet at vejene har haft det fint. I efteråret er der kommet en del vand, som har
forårsaget dybe render i nogle af vejene. Det er udbedret med stabilgrus og en

rendegraver – samt et køligt overblik fra Jørn Knudsen og Preben Hald.
Nye tiltag:
På generalforsamlingen i 2018 blev der udtrykt ønske om etablering af en
hjertestarter i vores område. Bestyrelsen blev hurtig enige om at anskaffe en
hjertestarter, og allerede i august 2018 blev der afholdt et kursus med 20 deltagere.
Kursusholderen servicerer hjertestarteren, men vi skal selv hole øje med dioden, som
skal lyse grøn.
Det er blevet mere og mere almindeligt at betale via MobilePay. Derfor er vi i gang
med at etablere MobilePay Erhverv og forventer, det kommer til at virke inden næste
kontingentindbetaling.
Dagrenovation: nomi4s gør opmærksom på en ny plan for afhentning af affald fra
sommerhusområderne. Fra efteråret 2019 bliver sækkeordningen udfaset og erstattet
af en fast beholder på hver matrikel. De 26 tømninger fordeles over hele året.
Vintertømningspladserne nedlægges.
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.
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