
 

 

Kære medlemmer af grundejerforeningen Hostrup Teglgaard 

”Meget våd, solfattig og kølig sommer”. Sådan konkluderede DMI’s på sommeren 2017, og det samme gør 

de fleste af os nok. Selv de mest hårdføre badere måtte indrømme, at det blev til knap så mange dukkerter 

som normalt. Alligevel er det, som om vejret altid er lidt bedre ved Hostrup Strand end andre steder. 

Haven, stierne, stranden lokker os ud. Det gjaldt heldigvis også i 2017! 

 

Hermed bestyrelsens skriftlige beretning for 2017:  

Årets projekt: Umiddelbart lyder det måske ikke af noget særligt med en strimmel beton, der måler 18 

meter i længden og 1,5 meter i bredden. Ikke desto mindre har en udvidelse af rampen på ophalerpladsen 

været det gennemgående tema på bestyrelsens møder både i 2016, 2017 og ind i 2018. Selve arbejdet med 

at udvide rampen tog én dag; men inden da krævede projektet adskillige timers arbejde med tegninger, 

beskrivelse af projektet og ansøgninger til Skive Kommune, Kystdirektoratet og Landsbypuljen. 

Idéen til udvidelsen kom op i 2016, og generalforsamlingen nikkede ja til projektet i 2017.  

En arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlem Jens Frede Nielsen, Aage Dahl fra Enebærvej og Vagn 

Lykke, Lem, har stået for det omfattende arbejde med at få alle tilladelser, ansøgninger og tilbud på plads, 

og da det kom til udførelsen af projektet stødte tidl. murermester Frede Larsen, Blåbærvej, til.  

Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til alle fire for indsatsen. Og til Landsbypuljen for et kontant tilskud.  

Økonomi:  

Foreningens økonomi er fortsat god og stabil. Vi kom ud af 2017 med et overskud på godt 30.000 kr.  

Det skyldes primært, at udvidelsen af ophalerpladsen ikke nåede at blive udført i 2017, som beregnet, men 

først her i 2018. Dermed havde grundejerforeningen knap 200.000 kroner ”på bogen” ved indgangen til 

2018.  

Bestyrelsens holdning er, at foreningen skal være polstret til at modstå uforudsete udgifter. Et ødelagt 

dræn for eksempel kan hurtigt blive en dyr affære; men der er plads til projekter til gavn for området, og på 

generalforsamlingen vil vi efterlyse gode idéer. 

Legepladsen:  

Det er en fornøjelse at se, at legepladsen bliver brugt. I 2016 gennemførte vi en modernisering af 

legepladsen. Både til glæde for børn og barnlige sjæle og for at få den godkendt, så vi kunne få en forsikring 

på plads. I 2017 kom de sidste detaljer på plads, og vi har lavet en aftale med Dansk Legepladsinspektion, 

Dalpin, om et årligt eftersyn, så vi også fremover er dækket ind forsikringsmæssigt.  

Eneste skår i glæden var, at vi i april fik stjålet den spritnye babygynge. Tænk, at nogen vil være dét 

bekendt! Tyveriet blev meldt til politiet, og for at det ikke skal ske igen, har vi på den nuværende gynge 

indgraveret teksten ”Hostrup Teglgaard”. 

Vejene:  

Vejene har generelt været i en god stand efter kloakeringen, og det har afspejlet sig på udgiftssiden. Vi har 

sparet penge på vedligeholdelsen i forhold til tidligere. Enkelte steder skal der dog igen tilføres grus. Blandt 

andet på Multebærvej og Hedelyngen. 



 

 

Beskæring:  

For at komme eventuelle klager fra renovationsselskabet og andre i forkøbet har vi i bestyrelsen besluttet, 

at grundejerforeningen bekoster en beskæring langs vejene. Det skete også i 2017. Både fordi træer og 

buske på afveje kan det give ridser i lakken, og fordi rabatter og dræn kan blive ødelagt, hvis bilerne 

trækker ud til siden for at undgå grenene. 

Fællesmøder:  

Vi har fortsat et godt samarbejde med de to andre grundejerforeninger ved Hostrup Strand: Hostrup 

Hovedgaard (2’eren) og Hostrup Strand (3’eren). Repræsentanter for de tre bestyrelser holder hvert år i 

marts et fællesmøde for at drøfte emner af fælles interesse på tværs af ”grænserne”. Desuden står vi 

sammen bag den årlige sommerfest ved Hostrup Strand. 

Aktiviteter i årets løb: 

• Generalforsamlingen den 6. maj samlede 38 deltagere. Mødet foregik i god ro og orden med Mona 

Rimmen, Multebærvej, som dirigent.  

Undervejs lagde bestyrelsen blandt andet op til en debat om en udvidelse af rampen ved 

ophalerpladsen.  

De to bestyrelsesmedlemmer på valg, Bent Mortensen og Ingrid M. Schmidt, blev genvalgt. 

Bestyrelsen lægger vægt på, at valgene ikke blot sker pr. applaus, og derfor blev forsamlingen igen 

bedt om skriftligt at tilkendegive, hvem der skal stille op.  

• Arbejdsdagen den 27. maj samlede traditionen tro en flok arbejdsomme folk, der i løbet af to timer 

fik repareret og ryddet op rundt omkring på fællesarealerne. Og igen rundede vi af med en omgang 

pølser og snak på terrassen hos Inga og Svend Erik. 

• Sankthansfesten den 23. juni samlede folk fra hele området omkring det kæmpestore bål, trods 

det kølige vejr. Bålet er en god anledning til at samles og ønske hinanden en god sommer, og ALLE 

er velkomne. 

• Sommerfesten: Hvor heldig kan man være? Det regnede den 21. juli. Det regnede den 23. juli! Men 

den 22. juli skinnede solen over Sommerfesten ved Hostrup Strand. For 13. gang holdt de tre 

grundejerforeninger en fælles sommeraktivitet. For anden gang som en eftermiddagsfest for hele 

familien, og det blev en stor succes med omkring 200 deltagere, der hyggede sig på pladsen med 

levende musik, pølser og is, leg og aktiviteter og selvfølgelig masser af hygge og snak. 

Sommerfesten bliver arrangeret af et udvalg med repræsentanter for de tre foreninger. Fra 

Hostrups Teglgaards side tog Bent Mortensen igen en tørn i festudvalget. Mød op igen i år, den 28. 

juli! 

Hjemmesiden: Hostrup Strand Nyt er fortsat foreningens nyheds- og informationskanal. Tak til alle, der 

bidrager med billeder, indlæg og idéer. I reaktionen tager vi med glæde mod alt, der kan være med til at 

fortælle om sommerhuslivet og give liv til debatten ved Hostrup Strand. 

 

Med venlig hilsen - Bestyrelsen 

Beretningen er skrevet ultimo marts 2018 

Velkommen til grundejerforeningens Hostrup Teglgaards generalforsamling: 

Lørdag den 12. maj 2018 kl. 14.00 på Rest. Gyldendal 


