
Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand  
            8. september 2020  

Indkaldelse til Generalforsamling lørdag den 24. okt. Kl:10:00 i Lihme Samlingshus og  

Orientering fra bestyrelsen om og forslag til fremtidig kystbeskyttelse.   

Bestyrelsen ser med bekymring på den forventede stigende vandstand i Limfjorden og dermed også stigende 

omkostninger i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af kysten.  

Vi har dels været meget heldige med at vi fik ca. 12.000 m3 lerjord i depot i fm. Kloakeringen, og dels at vi har en 

aftale med Sønder Lem Vig Dige og Landvindingslag om, at vi kan hente nødvendige mængder at sand, vi skal bruge 

til udbedring/smukkesering af kysten. Tillige i år har vi erhvervet 4.000 m3 lerholdigt jord, der er kørt direkte på 

skrænterne.  

Desværre må vi se i øjnene at vores depot snart vil være opbrugt, og skal vi til at købe lerjord og transportere det 

over større afstande, kan vi kan sandsynligvis forvente mere end en fordobling af vore årlige løbende 

omkostninger, idet storme og højvande tærer på kysten og vi hvert år efter vinter og forårsstorme står i samme 

situation igen og igen hvert år. ”Det er skruen uden ende.”  

Derfor fik bestyrelsen bemyndigelse til på generalforsamlingen i maj 2019 at foretage en forundersøgelse til hård 

kystsikring langs Kystvejen. Denne forundersøgelse har resulteret i et forslag, som bestyrelsen vil forelægge til 

afstemning på en kommende generalforsamling.  

Forslaget indeholder følgende:  

Der foretages en hård kystsikring (dvs. som den i dag forligger ved bølgebryder 1, ca. 35 løbende meter) jfr. Bilag:  

1. Start af Kystvejen til Dådyrsvænget (excl. den kommunale cementerede gamle kystsikring) ca. 1.000 løbende 

meter.   

2. Ved Febækkens udmunding laves en særlig stensætning og rampe, og der tages hensyn til trappenedgange 

og anden rampe ved ”det røde hus”.  

3. Ved/før Febækken og nuværende bølgebryder 1 placeres yderligere 4 bølgebrydere, og fra ”det Røde Hus” 

og Rådyrsslugten yderligere 2.  

Som vi ser i dag, betyder de nuværende bølgebrydere mægtig meget for bademiljøet og ophold på stranden, idet 

store mængder af sand ophober sig inde bag bølgebryderne. Dette forslag her betyder således en yderligere 

udbygning af miljøet ved de øvrige strandområder.  

Det er i dag mulig at få finansieret sådan et projekt over 25 år gennem Kommunekredit til en meget lav fast rente. 

Såfremt at de projekterede udgifter holder vil de betyde at de nuværende årlige omkostninger for den almindelige 

grundejer vil stige fra kr. 500 til fremtidig ca. kr. 1.000.  

På grund af COVID-19 blev vores årlige generalforsamling udsat til fredag den 26. september. Imidlertid er tidsplanen 

nu ændret, idet det nu ser ud til at vi kan få vores projekt med på en generalforsamling lørdag 24. oktober, hvorved 

vi undgår 2 efterfølgende generalforsamlinger.  

Det forventes at vores projekt er på dagsordenen på Skives Teknik og Miljø udvalgsmøde 6. okt.   

Såfremt det bliver godkendt der, skal det behandles og godkendes i Byrådets økonomiudvalg. Dette kan tidligst ske 

20. okt.  

Det er nødvendigt med en generalforsamling i indeværende år for at kunne fastsætte kontingent for 2021!  

  



Vi har forespurgt Skive Kommune om der pga. COVID-19 situationen er muligt at dispensere for vores 

vedtægter om at jfr. § 14. Hvert år inden den 1. oktober meddeler Skive kommune, hvilke bidrag de 

enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede, jf. lovens § 13.   
Skive Kommune har dispenseret for denne §, således at budget for 2021 nu skal forelægge hos Skive Kommune 

senest fredag den 30. okt.   

 Med ovenstående som udgangspunkt og med 4 uger mellem indkaldelse og generalforsamling, så så indkaldes der 

hermed til generalforsamling efter økonomiudvalgsmødet 20. okt. og afholde denne lørdag den 24. oktober kl. 

10:00 i Lihme Samlingshus.  

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at selvom projektet bliver godkendt af Skive Kommune, så er det 

generalforsamlingen, der afgør projektets fremtid.   

På vores generalforsamling vil en medarbejder fra Projekteringsselskabet ORBICON redegøre for detaljer i projektet 

før det kommer til afstemning.  

DAGSORDEN: Jfr. Bilag 1  

Søren Daniel Kristensen,   

Formand  


