
 

Generalforsamling 27. maj 2022 kl. 19.00 – kystsikringslaget Hostrup 
 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden årsberetning, 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning. 

4. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år 2022/23 

5. Ordinært Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. 

Valg af medlem til bestyrelsen og stedfortræder. På valg er Søren Poulsen 

(modtager genvalg) og suppleant Ingrid M. Schmidt (modtager ikke genvalg) 

Indtrådt i bestyrelsen den 1. januar for Skive Kommune er den nye formand for 

Teknik og Miljø Goska Rasmussen 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 

Referat: 

 

Velkomst ved formand Søren Daniel Kristensen til 55 fremmødte 

 

Vedr. pkt. 1: 

Bestyrelsen foreslår: Advokat Peter Sørensen: Valgt 

 

Vedr. pkt. 2: 

Formandens årsberetning fremlagt (se særskilt bilag) 

 

Spørgsmål fra Christian Pors Rådyrslugten 8: Det virker voldsom med en udgiftsstigning på projektet fra 3 

mio. kr. til 13 mio. kr.? Hvem laver projektbeskrivelsen? Skal det i udbud? Kommer kystsikringen hen til 

Rådyrslugten? 

Svar: Der har aldrig været en pris på 3 mio. kr. Det er korrekt at der har været en stigning fra 6 mio. kr. til ca. 

13 mio. kr., men det er 2 forskellige projekter. Bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen et projekt, som 

vurderes at være det optimale for alle lodsejere. Det er dette projekt, som vores rådgiver Orbicon/WSP har 

anslået til 12-13 mio. kr. Projekter skal i udbud jf. gældende regler. Kystsikringen omfatter også kysten ved 

Rådyrslugten. 

 

Spørgsmål fra Aase Bonde Rådyrslugten 2: Hvad er tidsplanen? 

Svar: Vi ved det ikke helt, men bedste bud pt. er 2023 – enten tidlig forår eller efterår. 

 

Spørgsmål fra Ole Knudsen Harevej 9: Skal vi ikke afvente projektet ved Thyborøn inden vi laver 

kystsikring ved Hostrup? 

Svar: Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen i projektet ved Thyborøn. Alle ved jo at der er snakket om 

en løsning i mange år – uden at en realisering er kommet nærmere. Kommer der en afgørende udvikling i 

Thyborøn vil vi selvfølgelig bremse op i vores projekt og indkalde til en ny generalforsamling. 

 

Spørgsmål fra Laila Nielsen Rådyrslugten 7: Kan projektet stoppes uden en ny generalforsamling? 

Svar: Nej 

 

Spørgsmål fra Kristian Andersen Grævlingevej 3: Hvem skal godkende kystsikringsprojektet? 

Svar: Det skal Skive Kommune med Kystdirektoratet som rådgiver. 

 



Spørgsmål fra Ingrid Schmidt Blåbærvej 6: Sandfodringen virker voldsom. Sand/jord er lagt helt ud i 

vandkanten. Er det lovligt? 

Svar: Det er også mere end vi havde regnet med. Entreprenøren har fået besked om at tømme depotet på 

Teglgaardvej. Der var dog det dobbelte antal m3 end antaget. Så derfor er der fyldt rigeligt på.  

 

Spørgsmål fra Jens Aksel Thomsen Kystvejen 2: Hvorfor har vi ikke fået noget lagt på i den østlige ende ved 

Teglgaardvej? 

Svar: Det er også lidt uforståeligt for bestyrelsen, men iflg. entreprenøren har en person stoppet ham og bedt 

ham om IKKE at aflæsse jord her. Vi undersøger om vi evt. kan få noget tilkørt. 

 

Spørgsmål/orientering fra Claus Bjerre Egernvej 11: Jeg har været i dialog med Skive Kommune omkring 

”afhøvling” af rabatter på kystvejen, så vandet bedre kan løbe væk ved regnskyl. Iflg. kontaktpersonen er det 

en dialog kystbeskyttelseslaget skal tage med kommunen, idet kun selve vejen hører under Skive Kommune. 

Svar: Vi undersøger 

 

Herefter blev formandens beretning godkendt. 

 

Vedr. pkt. 3: 

Årsregnskab for 2021 fremlagt. Regnskabet viser et overskud på ca. 200.000 kr. 

Kassereren gennemgik de enkelte indtægts- og udgiftspunkter. 

 

Spørgsmål: Har bestyrelsen ikke en It-forsikring? 

Svar: Jo – vi har en EDB-forsikring gennem banken. 

 

Spørgsmål fra Hjortestien 8: Udgiften til generalforsamlingen 2021 virker meget høj? 

Svar: Udgiften er primært til honorar til den eksterne rådgiver, som gennemgik kystsikringsprojektet. 

 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

Vedr. pkt. 4: 

Kassereren fremlagde budgettet for 2022, som viser et underskud på ca. 148.000 kr. Budgettet for 2023 viser 

et overskud på ca. 150.000 kr. Tallene er dog meget usikre, idet vi pt. ikke kender udgifter til f.eks. ekstern 

rådgiver for udregning af den nye bidragsfordeling. Vi kender ej heller udgift til en evt. sandfodring vinteren 

2022/2023. 

Da bestyrelsen ikke kender den nye bidragsfordeling foreslår vi uændret bidrag for 2023. 

 

Spørgsmål fra Christian Pors Rådyrslugten 8: Vil den store udgift medføre ændrede tinglysninger på de 

enkelte matrikler? 

Svar: Nej – der vil ikke ske ændring relateret til anlægsomkostningen på skønnet 13 mio. kr. Ændringen for 

den enkelte vil være stigningen i bidraget fra de nuværende 500 kr. pr. år. 

 

Spørgsmål fra Hanne Ambrosius Harevej 5: Var det ikke nemmere hvis alle matrikler betalte det samme 

bidrag? 

Svar: Bestyrelsen i kystsikringslaget har ingen indflydelse på bidragsfordelingen. Det er alene Skive 

Kommune som bestemmer fordelingen.  

Forud for den nye bidragsfordeling har bestyrelsen gjort Skive Kommune opmærksom på evt. nye 

bidragsydere. Det være sig ledningsejere i Kystvejen og de nye sommerhuse på Ibsenvej.  

 

Herefter blev budgettet godkendt. 

 

Vedr. pkt. 5: 

Søren Poulsen Hostrup Teglgaard genvalgt. 

Som suppleant for Hostrup Teglgaard valgtes Torbjørn Solberg Klokkelyngen. 



 

Vedr. pkt. 6: 

Genvalg til revisionsfirmaet 

 

Vedr. pkt. 7: 

Lise Dueholm Kystvejen 4: Vi vil gerne have noget jord/sand tilkørt kysten ved Teglgaardvej – gerne snart. 

 

Søren Daniel Kristensen takkede dirigenten for veludført arbejde og kvitterede med et par flasker vin. 

 

Mødet sluttede kl. 20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


