Referat fra generalforsamling d. 18.5.2019 i Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard Område 2
Deltagere: Ca. 50 fremmødte deltog i generalforsamlingen (referent: Erna Storgaard)
Margit bød velkommen og vi sang Hostrups pris
1. Valg af dirigent
➢ Kenn Andersen blev valgt, og styrede os igennem generalforsamlingen
2. Bestyrelsens beretning
➢ Margit aflagde beretning (se bilag)
➢ Spørgsmål fra Chr. Andersen Grævlingevej 3 om affald-øer – er de ude af planen nu, svaret er,
nej, det er ikke vores fornemmelse, lige nu tales der om ”faste” affaldsspande ved alle
husstande, som tømmes 26 gange om året, hvad der sker fremover, afventer vi.
➢ Kenn Andersen, hvad ved bestyrelsen helt konkret om affaldsordning ved Nomi4S – vi ved kun
det der er fremlagt her i dag, altså nye spande til alle, tømning 26 gange pr. år, vi har ikke været
i dialog om affaldsøer, siden vi afviste det efter en generalforsamling for nogle år siden. Vi
mener også at fælles affaldscontainer ved legepladsen forsvinder i fremtiden, men har ikke
noget konkret på det endnu.(område 1 har kontakt med Nomi4s om etablering af affaldsøer)
➢ Jørgen Fogh fortæller, at mobilepay lige er kommet i orden – Margit sagde i beretningen at det
er på vej, men endnu ikke klar.
➢ Lone (eller Lene) – fik ikke noteret adresse – informerer om at hun har givet Lihme Info besked
om at vi har hjertestarter her i området, da de har en liste, vi er desuden på ”hjerteløber”
appen, så alarmcentralen kender placering mv.
➢ Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen

3. Fremlæggelse af regnskab 2018, forslag til budget 2019 og vedtagelse af kontingent for
2019
Regnskab fremlagt af Jørgen Fogh (bilag):
➢ I år med underskud, da vi har investeret i hjertestarter (vedtaget på sidste
generalforsamling, samt større indsats omkring vedligehold af veje i området, så de er
toptunede nu)
➢ Der er kun 4 potentielle medlemmer, der ikke har betalt, hvilket synes at være
acceptabelt, selvom vi naturligvis gerne ser alle betaler (så mind gerne naboen om det)
➢ Spørgsmål omkring budget 2018, som bør være synlig sammen med regnskabet, så vi
kan se hvor der er overskridelser mv. (dette er taget til efterretning)
➢ Kenn Andersen, minder om at hjertestarter blev vedtaget på sidste generalforsamling,
under eventuelt, og derfor er en yderligere udgift, som vi bare bør acceptere,
derudover er udgifter til vejvedligehold større, hvilket er svært at værdisætte fra år til
år, men vi har være forskånet for store udgifter et par år pga. kloakering
➢ Regnskabet blev godkendt
Budget gennemgået af Jørgen Fogh:
➢ Bestyrelsen ønsker at se hvad vi kan drive foreningen med, omkostningsmæssigt, nu da
veje er ok, legeplads er ok osv. – så vi holder et år med en slags status, for dernæst at
vurdere hvordan tingene ser ud, også omkring kontingent.

➢ Spørgsmål til mobilepay, som koster lidt – der er en oprettelsesafgift på 1000 kr.
derudover koster det 75 ører pr. transaktion, hvilket bestyrelsen har accepteret, da det
er en nem løsning for diverse betalinger, også til sommerfest mv.
➢ Budgettet blev godkendt
Kontingentfastlæggelse ved Jørgen Fogh:
➢ Bestyrelsen foreslår fastholdelse på 400 pr husstand, ønsker ikke at sætte op, hvis det
ikke er nødvendigt, ser til næste år, hvordan tingene ser ud
4. Indkomne forslag
➢ Forslag fra Erik, Egernvej 9 om skiltning til Egernvej, samt ændring af vej langt grundene
Egernvej 7 og 9.
➢ Erik fremlagde synspunkt omkring trafik på stikvej til Egernvej fra Kystvejen
➢ Dialog blandt de fremmødte omkring skiltning og brug af stikvejen
➢ Der var enighed på generalforsamlingen omkring beslutningen, da bestyrelsen havde
taget en ”time out” og kom med følgende forslag: Vejen bibeholdes, men der laves
ingen skilte.
➢ Bestyrelsen sørger for det fornødne overfor Skive kommune
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Margit Krogh ( modtager ikke genvalg ), Erna
Storgaard og Preben Hald( villig til genvalg )
➢ Valgt blev: Lillian Møller Jensen, Preben Hald og Erna Storgaard
6. Valg af 2 suppleanter
Valgt blev:
➢ 1. Suppleant: Michaela Thomsen, Harevej
➢ 2. Suppleant: Søren Mosegaard, Hermelinvej
7. Valg af revisor
➢ Charlotte Herskind Jensen (genvalg)
8. Eventuelt
➢ Spørgsmål omkring sommerfest – det er den 20. juli – invitation følger
➢ Spørgsmål omkring kystsikring (hører nok mest under kystsikringslaget) omkring jord. Det
oplyses, at jorden som ligger i stakke lige nu, bliver lagt uden inden udgangen af maj måned,
jorden kommer fra vores eget område på en oplagringsplads ved Teglværksvej, og stammer fra
kloakering i området. Opfordring til at møde op til kystsikringslagets generalforsamling d. 24.5.
hvor der gives mere info, også om ændringer i forhold til at det nu er kommunerne, der har
øverste ansvar for kystsikring.
➢ Kenn Andersen, oplyste at der er udfordringer med folk der besørger bag madpakkehuset på
legepladsen – kan der etableres et muldtoilet eller ligenende? – umiddelbart ikke den store
tilslutning til forslaget, som bestyrelsen tager op.
➢ Kenn afslutter med at takke Margit for sit store arbejde i bestyrelsen, som formand, og takker
for god ro og orden på generalforsamlingen, som hermed er gennemført
➢ Margit siger også tak for indsatsen til alle, og modtager en lille gave for sin indsats
Tak til Lem samlingshus for igen at have bagt dejlig kringle, og servering af kaffe/te samt øvrige
drikkevarer.

