
 

Kystsikringslaget Hostrup Strand`s generalforsamling 
Lørdag den 25. sept. 2021 kl. 10:00 

I Spøttrup Kulturhal, Nørremarken 1, 7860 Spøttrup 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden årsberetning, 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 

4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år 2022 

5. Ordinært Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. 

På valg er Kristen Drongstrup, Hostrup Strand (modtager genvalg) og suppleant 

Benny Kirkegaard (modtager genvalg) 

Valg af revisor 

6. Forelæggelse af projekt af ORBICON herunder redegørelse af de tekniske, 

miljømæssige og økonomiske konsekvenser. Bestyrelsen fremlægger driftsbudget. 

7. Afstemning om forslag. 

8. Eventuelt 

 

Referat: 
Vedr. pkt. 1: 

• Som dirigent valgtes enstemmigt Peter Sørensen, som startede med at konstatere at 

generalforsamling var varslet/indkaldt jfr. vedtægterne. 

• Dagsorden gennemgået. 

 

Vedr. pkt. 2:  

• Formanden startede med at præsentere bestyrelsen: 

o Formand Søren Daniel Kristensen (valgt på tværs af grundejerforeningerne) 

o Næstformand Svend Vestergaard (valgt af grf. 2) 

o Medlem Kristen Drongstrup (valgt af grf. 3) 

o Medlem Søren Poulsen (valgt af grf. 1) 

o Medlem Jens Peter Hedevang (valgt af Skive Kommune) 

• Søren Daniel Kristensen fremlagde mundtlig beretning, som supplement til tidligere udsendte 

skriftlige beretning. Formanden pointerede at bestyrelsen pt. primært har arbejdet ud fra 2 hovedmål: 

o Vedligehold af  kysten 

o ”Fodring” af kysten med ler/jord 

Nuværende jorddepot på Teglgaardvej er snart tom, hvorfor udfordringen på den korte bane er: 

Hvordan sikrer vi os ler/jord til at udbedre kystskrænterne det kommende års tid? 

Formanden opfordrede de fremmødte til at advisere bestyrelsen, såfremt de fik kendskab til jord. 

Jorddepotet på Teglgaardvej forventes at være tom i 2021/2022. 

Mængden af jord til etablering af kysten har de seneste 5 år varieret mellem ca. 2000 m3 og 6000 m3 

pr. år. 

• Formanden pointerede at bestyrelsen erkendte at kystsikring krævede eksterne fagpersoner. Derfor 

blev der for 3 år siden indbudt firmaer til at komme med et oplæg for kystsikringen. Orbicon blev 

valgt, og det er deres oplæg generalforsamlingen under pkt. 6 og 7 skal forholde sig til. 

• Beretningen blev godkendt. 

 

Vedr. pkt. 3: 

• Kasserer Svend Vestergaard fremlagde og gennemgik regnskabet for 2020, som viste et overskud på 

80.800 kr. 

 Svend Vestergaard konstaterede at overskuddet primært skyldtes mindre udgift til reetablering af 

 kysten end forventet i 2020. 

• Spørgsmål fra Egernvej 11: Er der gradueret bidrag? 

 Svend Vestergaard redegjorde for det graduerede medlemsbidrag der er for lagets medlemmer.  

o 5 medlemmer betaler 6 bidrag pr. medlem 



o 13 medlemmer betaler 3 bidrag pr. medlem 

o 7 medlemmer betaler 2 bidrag pr. medlem 

o 359 medlemmer betaler 1 bidrag pr. medlem 

o Grundejerforeningen Hostrup Hovedgaard betaler 7 bidrag 

o Skive Kommune betaler 150 bidrag 

I alt betales 599 bidrag. 

• Regnskabet blev godkendt. 

 

Vedr. pkt. 4: 

• Kasserer Svend Vestergaard fremlagde budget for 2021 og 2022. Budgettet er en videreførelse af 

budget 2020. Svend redegjorde for dette ved at orientere om, at Skive Kommune allerede inden 1. 

oktober 2021 skal have besked om budget 2022, hvorfor en evt. ændring af medlemsbidraget tidligst 

kan have effekt fra 2023. Der forventes et mindre underskud i 2021 og 2022, idet vi som tidligere 

nævnt skal ud og købe jord til reetablering af kysten. 

• Spørgsmål: Er noget af lagets likviditet bundet i garantkapital?  Svar: Nej 

• Spørgsmål Havtjørnevej 7: Må der bruges sand fra opgravningen ved pumpehuset ved Lem Vig? 

Svar: Ja – der er en aftale om at vi må bruge opgravet sand.  

• Spørgsmål: Er det rigtig forstået at vores bidrag tidligst hæves i 2023? Svar: Ja 

• Budgettet godkendt 

 

Vedr. pkt. 5: 

• Kristen Drongstrup Hostrup Strand genvalgt uden modkandidat. 

• Suppleant Benny Kirkegaard genvalgt uden modkandidat 

• Revisionsfirmaet Dahl, Rask og Partnere, Jebjerg genvalgt 

 

Vedr. pkt. 6: 

• Orbicon gennemgik det skitserede projekt. Bl.a. plantegning af den skitserede kystsikring, snit af 

sikringen, middelvandstandsmålinger med angivelse af vandstanden ved 10-års og 100-års hændelse. 

 Ud fra målinger og udviklingen de senere år, frygtes vandstanden ved 100-års hændelse at blive 

 virkeligheden ved 10-års hændelse. D.v.s. at vi ca. hvert 10. år kan forvente en vandstand på op til 

 2,2 meter over normalen. Det vil være en stor udfordring for kysten, såfremt den ikke sikres. 

 For hvert meter vanddybden stiger – stiger bølgehøjden med 10-15 cm. 

• Spørgsmål grf. 3: Vil en hård kystsikring påvirke kysten længere mod nordvest? Svar: Nej – Det er 

naturstridigt, hvis dette var tilfældet. Segmenter transporteres fra nordvest mod sydøst, når der er 

højvande ved vind fra vestlig retning. Der er aldrig højvande, når vinden er i øst eller sydøst. 

• Kommentar Havtjørnevej 7: Det gælder om at kystsikre også ved højvande. 

• Spørgsmål Tyttebærvej: Hvad gør vi for at sikre kysten, der hvor der i dag er fliser? Svar: Den del af 

kystsikring er indtil i dag klaret af Skive Kommune (oprindeligt Spøttrup Kommune) 

• Jens Chr. Olesen (tidl. formand) forklarede omkring processen ved etableringen af kystsikringen i 

2003 - 2005. Kystsikringen indviet i 2005. 

• Kommentar Hermelinvej 6: Godt med bølgebrydere. Anbefaler projektet. Giver en bedre badestrand. 

• Kommentar Grævlingevej 2: Projektet blev i 2003 ”solgt” som øgning af det rekreative ved 

stranden/området. 

• Spørgsmål Egernvej 3: Hvornår skal der sandfodres? Svar: Der skal fodres ved etablering, men 

herefter forventes ingen væsentlige ”fodringer” 

• Kommentar Enebærvej 8: Sandet kommer automatisk. Bestyrelsen bør overvejer flere bølgebrydere 

end planlagt. 

• Spørgsmål Harevej 9: Kan vi ikke hæve toppen af bølgebryderne til kote +2? Svar: Det kan man 

godt, men effekten vil ikke stå mål med udgiften. 

• Kommentar Havtjørnevej 14: Uundgåeligt med hård kystsikring. Sandfodring uden mening. 

• Kommentar Blåbærvej 2: Godt projekt. Udgiften vil være den samme uanset hvad vi gør. 

• Spørgsmål Rådyrslugten: Vi er nervøse for kystsikringen i vores område. Er der taget højde for, at 

vandet ”æder” sig ind på vejen hvert år? Svar: Nuværende projekt er et skitseprojekt. Det skal 

detailprojekteres – og herunder indgår hele kysten, så der tages højde for særlige forhold. 

• Kommentar Harevej 5: Vil stemme for projektet, men ønsker en anden partsfordeling. Svar fra 

dirigenten: Partsfordelingen er ikke et emne, som kan diskuteres på generalforsamlingen. 



• Kommentar fra Jens Peter Hedevang Skive Kommune: Skive Kommune forventes at se velvilligt på 

projektet og dermed også på partsfordelingen, såfremt generalforsamlingen godkender projektet. 

 Skive Kommune ønsker ikke at bruge sin stemme ved generalforsamlingen, men vil alene vurdere 

 det videre forløb ud fra generalforsamlingens beslutning. 

• Kommentar fra Multebærvej 3: I 2003 var alle solidariske omkring etablering af kystsikringen. Husk 

det. Skive Kommune vil sikkert finde en god fordeling. 

• Spørgsmål: Hvorfor er der ikke mulighed for afstemning om flere løsningsforslag? Svar: Bestyrelsen 

har haft flere oplæg, men har valgt det optimale forslag ud fra eksperters rådgivning. Vi lytter 

selvfølgelig til alle gode ideer/forslag fremført på generalforsamlingen. 

• Spørgsmål: Hvornår forventes projektet gennemført? Svar: Vi ved Skive Kommune har en lang 

behandlingsproces. Der skal detailprojekteres. Der skal indhentes tilbud fra entreprenører. Vi håber 

projektet, som  vil strække sig over 4-6 måneder, kan gennemføres med opstart efterår 2022. 

 

• Svend Vestergaard gennemgik økonomien omkring projektet med udgangspunkt i det fremlagte 

projekt fra 2018/2019. Anlægssum ca. 11 mio. kr. De årlige udgifter på kr. 448.000 eksl. moms er 

baseret på et KommuneKredit annuitetslån over 25 år på kr. 10 mio. med pt. en rente på 0,5% p.a. 

samt en sandfodring på ca. 1.000 m3 med sand fra Sønderlem Vig samt administration. 

Med den nuværende bidragsfordeling vil det betyde ca. en fordobling af det nuværende beløb på kr. 

500, inkl. moms for den alm. grundejer. 

• Med den alm. prisudvikling forventes projektet at blive lidt dyrere.  

 Et skøn fra Orbicon er ca. 13 mio. kr. Derfor ønsker bestyrelsen at generalforsamlingen bemyndiger 

 bestyrelsen til at arbejde videre med projektet indenfor en ramme på 13 mio. kr. 

 

Vedr. pkt. 7:  

 Jfr. § 8. Stemmeret udøves i forhold til det antal parter, som vedkommende repræsenterer. Afstemning kan 

udøves ved skriftlig fuldmagt til en anden person eller bestyrelsen. Det kan oplyses at i tilfælde af at 

projektet vedtages på generalforsamlingen, har Skive Kommune oplyst følgende: Da det ansøgte projekt til 

dels giver en anden beskyttelse end det oprindelige projekt, der ligger til grund for den nuværende 

partsfordeling, vurderer Skive Kommune, at en ny partsfordeling er relevant.  
 

Forslag til afstemning: 

 

1. Forslaget, som er et skitseprojekt, indeholder følgende:  
Der foretages en hård kystsikring (dvs. som den i dag forligger ved bølgebryder 1, ca. 35 løbende 

meter) jfr. Bilag: 1  

o Start af Kystvejen ved Teglgaardsvej til Rådyrsslugten (excl. den kommunale cementerede gamle 

kystsikring) ca. 1.000 løbende meter.  

o Ved Febækkens udmunding laves en særlig stensætning og rampe, og der tages hensyn til 

trappenedgange og anden rampe ved ”det røde hus”.  

o Ved/før Febækken og nuværende bølgebryder 1 placeres yderligere 4 bølgebrydere, og fra ”det 

Røde Hus” og Rådyrsslugten yderligere 2. jfr. Bilag 2.  
 

2.  Bestyrelsen bemyndiges til at modtage tilbud der indeholder ovennævnte arbejde indtil en 

sum på 13 mio. kr.  
 

 

Resultatet af afstemningen var:  

145 stemmer: Ja 

12 stemmer: Nej 

Ugyldige: 0  

 

De fremmødte på generalforsamlingen blev registreret ved ankomst. Der blev udleveret 157 stemmesedler.  

 

Fremlagte projekt og bemyndigelse blev godkendt! 

 

Vedr. pkt. 8:  



 

 Intet  

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden kl. 13:00. 

 

Referent: Søren 

•  


