
Hostrupskov Grundejerforening 

Referat af ordinær generalforsamling, torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19.00 i Ensted Hallen 

22 personer deltog 

Referent: Natascha Wijnsma 

Generalforsamlingen indledtes med et foredrag fra Politiet omkring Nabohjælp og sikring af huset 

mod indbrud. Super godt oplæg, som gav stof til eftertanke – og handling.  

Herefter indledtes generalforsamlingen: 

1. Valg af ordstyrer 
Niels A. Thulstrup blev valgt 
 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år 
Facebook-siden bliver brugt meget. Siden er dog gjort lukket, begrænset til beboere, 

grundejere eller folk med deres daglige gang i Hostrupskov. Vi ønsker ingen reklamer fra egne 

firmaer eller medlemmer der ikke har et forhold til området. Brug siden til f.eks. nabosalg, 

godt naboskab og relevante oplysninger for beboerne i området.  

Der er også uddelt informationsfolder med diverse informationer om foreningen.  

Der har været ugentlige cykelture for alle interesserede. Det har været en stor succes, som 

begynder igen i år. Følg med på Facebook omkring startdato. Der er plads til alle og hvis 

opbakningen er stor nok kan der laves flere hold.  

Fastelavns fest i februar med stor opbakning. Det er dejligt at se folk støtte op om 

arrangementet. En stor tak til Mette for alt det arbejde hun lægger i at arrangere det hele.  

På sidste års generalforsamling havde vi et oplæg fra Havekompagniet i Sdr. Hostrup. 

Oplægget ligger på Hostrupsskov Grundejerforenings hjemmeside.  

I april havde vi Ren Dag. Det er som altid en rigtig hyggelig dag men socialt samvær. Vel mødt 

til dette års Ren dag.  

Den planlagte sommerfesten i juni, måtte desværre aflyses på grund af for lille tilslutning. Den 

kommende bestyrelse er åben for forslag til, hvad der evt. kan forbedres omkring 

sommerarrangementet.  

I oktober havde vi et voksenarrangement. Temaet var Oktoberfest. Der var stor opbakning og 

alle havde en dejlig aften - helt klart et tilbagevendende arrangement.  

Ifølge vedtægterne er formålet med Grundejerforeningen bl.a. at varetage beboernes 

interesser, arrangere sammenkomster og foredrag. Dette vil vi stræber efter at leve op til.  

3. Fremlægge det reviderede regnskab. 
Det reviderede regnskab blev godkendt  



Der er hensat 15.000 kr. evt. legeplads, men dette bliver ikke aktuelt på grund af store 

etableringsomkostninger og høj løbende drift til kontrol. Inden næste generalforsamling, må 

bestyrelsen tage stilling til/komme med oplæg til hvor dan pengene kan bruges. En ide kunne 

måske være en bål hytte på sportspladsen?  

4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsens forslag om fastholdelse af årligt kontingent på kr. 150,00 blev vedtaget. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 
 
Følgende er på valg: 
Næstformand Mette Callesen, kasserer Charlotte Stendorf, suppleant Rasmus Elkjær Larsen, 

suppleant Lisbeth Rasmussen, Natascha Wijnsma (Modtager genvalg) 

Følgende er ikke på valg: 
Formand Lars Bo Pedersen, medlem Ejnar Callesen, medlem Lars Bagger, medlem Allan Jessen  

Nyvalgte medlemmer:  
Natascha Wijnsma, Jekatarina Petersen,Klaus Damm, Kim Winther, Erling Mathiesen  

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 
Bernd Funda Thomsen - genvalgt, Jens Jørgen Rasmussen – genvalgt, Niels A. Thulstrup 
genvalgt som revisorsuppleant. 
 

7. Eventuelt:  
Vintervedligeholdelse i Hostrupskov blev drøftet.  Bestyrelsen tager problemstillingen op i det 
kommende år med kontakt til kommunen, for at høre om mulighederne for en opgradering. 
Hvis det ikke lykkes, nedsættes en arbejdsgruppe, som vil arbejde på et løsningsforslag.  


