Bøstrup Strand Grundejerforening
Generalforsamling 19/6 2021
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1. Valg af dirigent.
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Jens Kristian bød velkommen til generalforsamling.
Ad.1. Bestyrelsens forslag til dirigent er Ove Klock. – Vedtaget.
- Konstaterer lovlig indvarslet.
Ad.2. Beretning.
Året generelt:
BSG består af 237 medlemmer. Der har det sidste år været en handel af
Sommerhuse, som sjældent er set. Det er lige nu næsten umuligt at
støve et sommerhus op. Det har også været et år, hvor der har været
mange mennesker herude.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling brugt en del tid på
om vi skal arbejde videre med kystsikring neden for festpladsen.
Derudover har der været den stiforbindelse langs stranden, som er
skyllet væk, hvilket gør den ufremkommelig på et stykke.
Sommerhusfolk vil gerne gå ture, også på stier der ikke lige er
afmærket, og her tænker jeg på en sti der går fra Bronzehøjen, og op
til Mosevej. Det har vi en dialog med lodsejerne om.
Og til sidst så mangler vi stadig den badebro, eller hvad det nu bliver...
Flere detaljer senere i beretningen.
Vi har haft 3 bestyrelsesmøder. 2 virtuel, og et, hvor vi sad samlet omkring et
bord. Begge dele virker, men det er nu meget rart lige at mødes. Møderne var
konstruktive og fremadrettet. Tak for det.
Kystsikring:
Det har været en lang proces med mange kontakter, og skriveri

frem og tilbage. Vi har haft møder med folk fra Limfjordsrådet. Vi har haft
møder med Virksund grundejerforening. Vi har haft et møde med en
repræsentant fra Hostrup, hvor de har lavet et stort kystsikringsprojekt.
Ove har været primus motor på projektet, og lavet et stort arbejde for at
gøre os alle sammen klogere på projektet.
Tak for indsatsen Ove.
Når vi alle så træder lidt tilbage og ser på vores situation i Virksund, og
ser, at der ikke er huse eller veje, der er på vej i vandet. Der er bænke
der skal flyttes, og en sti der ikke kun er vores ansvar, men det er også
det. Derfor har vi valgt at skrinlægge projektet for nu.
Stien langs stranden:
Her har vi haft et møde en repræsentant fra Skive kommune, ingen
ringere end borgmesteren selv. Det vi snakkede om på mødet, var en
gangbro hen over det stykke af stien som er skyllet væk. Det bliver
Landsbyudvalget, Skive kommune der vil tage sig af sagen. Han sagde
også det vil komme til at koste en del penge, også for os, men lad
os nu se.
Sti bag Bronzehøjen:
Bestyrelsen har modtaget en klage fra den lodsejer, der ejer jorden, som
grænser op til Bronzehøjen. Her er der lavet en sti hen over marken, og
op til Mosevej, som de er trætte af.
Derfor har bestyrelsen taget kontakt til dem for at høre om der ikke var en
mulighed for, at grundejerforeningen kan erhverve en tinglyst ret til benytte
stien. Bestyrelsen er i en god dialog med ejerne.
Hvis det lykkes, vil Bronzehøjen hænge meget bedre sammen med det
øvrige område.
Badebro/Hyggested:
Nu har vi efterhånden snakket om den badebro i lang tid, og vi havde faktisk
et godt forslag til en bro og ansøgning inde i landsbyudvalget, så fortrød vi,
og i lyset af at der ikke er meget vand på stedet, vil vi hellere lave en
legeplads på stedet for voksne og børn. Vi har et forslag med som
rundsendes, og vil gerne høre hvad generalforsamlingen siger til forslaget.
Vejene:
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Er som altid fuldstændig velholdte, og uden huller. Derfor kan det friste at
køre lidt stærkere, og det støver det hele til. Så venligst sæt farten til de 20
km. Vores vejmand er i øjeblikket sygemeldt, og vil være det resten af året.
Derfra er Bent klar igen. Indtil da har vi hyret, en fuld kompetent reserve til at
klare vejene. Det er Johan Kriegbaum Mosevej 68.
Flisedagen:
Var en succes af de store. Vi fik fliset en masse træ. Der holdt biler i kø fra kl
9 om morgenen til kl 14. Det var faktisk lige før bestyrelsen kom op at svede.
Vi gentager succesen til næste forår.
Arbejdsdagen:
Der mødte 32 friske kvinder og mænd op. Vi startede som vi plejer med en
skarp til begge ben, og så var vi klar. Vi delte os op på 4 hold.
Hold 1 skiftede alle chikaner på Lyngvej i alt 14 stk. Det ser godt ud.
Hold 2 kørte sammen en flisemaskine op i det øverste område, og ryddede
stierne og hvad de ellers faldt over. Alt blev fliset straks. Det dur bare.
Hold 3 Gik langs veje og fjord, og samlede alt skidt og dåser op. Der var ret
mange på holdet, men der var faktisk næsten ikke noget, og det skyldes vi
alle sammen bidrager i dagligdagen med at holde orden. Tak for det.
Hold 4 Flyttede bænke langs stranden, så de kan blive stående et par år igen.
Derudover blev der også kørt flis ud på stierne. Ellers var det en dag vi ikke
gik ned på udstyr. Vi havde en flis hugger hængt på en traktor. Vi havde en
dumpers til at skubbe sten sammen på stranden. Vi havde den største gravko
til at arbejde på stranden. Vi havde også en minilæsser til at hjælpe med at
lægge flis ud på stierne. Vi var mange om arbejdet så ingen blev slidt op. Vi
manglede måske en til at køre øl og vand ud til holdene.
Dagen sluttede med sandwich og øl ved fjorden. En super dag. Tak til alle.
Det var beretningen, og så håber vi på en god og fremadrettet dialog.
Formanden bad om medlemmernes holdning til at BSG ville bruge større
beløb på broprojekt ved stranden nedenfor vores festplads.
Der blev ytret for og imod og dirigenten bad om tilkendegivelse ved
håndsoprækning. Der var overvældende tilslutning for en bro.
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- Beretning godkendt.
Ad.3. Regnskabet forelagt af Henning, kasserer. - Godkendt.
Ad.4. Indkomne forslag:
- 1. M.163: Vejvedligehold M.157-M.177. - Der henvises til vedtægt §3.
Ad.5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr.600/år. – Vedtaget.
Ad.6. Valg.
- Henning (kasserer) genvalgt.
- Knud genvalgt.
- Peter Bech L.21 valgt.
- 1. suppleant: Sinna Maagaard Nielsen
- 2. suppleant: Karl Hvam
- Revisor: Frans T. Dahl
- Revisorsuppleant: Ole Lindgaard Sørensen
Ad.7. Evt.
Diskussion:
- M.28 Synes ikke græskanterne langs vore veje skal klippes.
- Mountainbike på stierne. Skal vi have skiltning?
- M.111 Hjertestarter. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.
- M.28 ”Privat” skilte der er er placeret langs stien ved vandet burde
vende så skiltet er parallelt med vandet.
- L.21 Skilte ved små molokker? Der henviser til store molok station med
info om sortering og brug ved fyldt molok.
Afslutning
Det var generalforsamling 2021, og det var hyggeligt at mødes igen.
Tak til Ove for en solid styring.
Tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt og interessant samarbejde i året
der er gået. Tak til vore ægtefæller.
Og så tak til alle dem, der går og gør det så fint for alle. Også tak til alle dem
der kommer når bestyrelsen har brug for hjælp.
Tak for i dag.
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