
Kystbeskyttelseslaget Hostrup Strand  

Årsberetning for året 2019/20   

Årsberetningen for 2019 er primært en redegørelse for aktiviteter i 2019 i Kystsikringslaget regi.   

Præsentation af bestyrelsen:   

Søren Poulsen, Hostrup Teglgaard    

Kresten Drongstrup, Hostrup Strand   

Jens Peter Hedevang, Skive Kommune – Formand Teknik og Miljø i Skive kommune   

Svend Vestergaard-Jensen, Hostrup Hovedgaard – næstformand for Kystbeskyttelseslaget   

Søren Daniel Kristensen, – formand i Kystbeskyttelseslaget - valgt på tværs af foreningerne    

  

Generalforsamlingen i maj måned blev udsat til september på grund af forsamlingsforbuddet/COVID 19.   

I første omgang blev den fastlagt til september, men af praktiske årsager afholdes den i november måned 

2020.   

   

Vi har således 2 opgaver:  Vedligeholdelse af eksisterende anlæg og kystfodring.   
  
I det forløbne år har vi igen været forskånet for de store storme og dermed også sluppet for at skulle 
foretage store reparationer/påfyldninger, hvilket også fremgår af regnskabet. Der er foretaget den 
sædvanlige oprettelse af skader og sandpåfyldning i maj/juni måned.   
Processen har i år været temmelig langstrakt, hvilket vi fremover vil stramme op på, således at arbejdet 

bliver afsluttet i forbindelse med den årlige generalforsamling.   

   

Ud over de opgaver vi er pålagt i kystbeskyttelseslaget har vi i bestyrelsen specielt 2 fokuspunkter:   

- På kort sigt: Hvordan sikrer vi jord og sand til påfyldning i forbindelse med storme?   

- På længere sigt: Kan vi få lov til at etablere en hård kystsikring?   

I det seneste år har vi ikke brugt så meget som forventet fra depotet ved Teglgårdsvej.   

Sidste år forventede vi at depotet ville være tømt på nuværende tidspunkt, men har nu en revideret 

forventning om at depotet tømmes i 2021 hvis vi ikke får tilført ny jord.   

Vi prøver løbende at finde overskudsjord i forbindelse med anlægs- og byggeprojekter i området.   

Hvis nogen har kontakter eller kendskab til overskudsjord, som entreprenører eller andre gerne vil af med 

må I meget gerne kontakte mig eller et andet medlem af bestyrelsen.    

Sidste år blev det besluttet på generalforsamlingen at vi skulle igangsætte en forundersøgelse med 

henblik på etablering af en hård kystsikring langs kysten.   

Dette arbejde igangsatte bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen og er mundet ud i et forslag, 

som vi har bedt Skive kommune om en teknisk godkendelse af.   

Den hårde kystsikring og økonomien herfor behandles i et selvstændigt punkt på generalforsamlingen, 

hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på det her.   

Søren Daniel Kristensen    


