Grundejerforeningen Eskov Strandpark
Dagsorden 31-08-2017 kl.19.00 på Stranddalen 91,
1. Godkendelse af dagsorden.
Emne

Drøftelse

Beslutning

Dagsorden udsendt til bestyrelse

Ikke udsendt før på dagen

Godkendt af bestyrelse

Emne

Drøftelse

Beslutning

Referat fra bestyrelsesmøde
18-04-2017

Var accepteret af bestyrelsen inden det blev udlagt på blog. Bekræftelse af
godkendelsen/ evt. kommentar

Godkendt af bestyrelse

Referat fra generalforsamlingen
27-05-2017

Bestyrelsen takker Åse for arbejdet med udformning af referat.

Godkendt af bestyrelse

Emne

Drøftelse

Beslutning

§ 16,4 bestyrelsen konstituerer sig
selv med næstformand, sekretær
og kasser

Formand:
• Torben Snedker

2. Godkendelse af referat:

3. Konstituering af bestyrelse:

Næstformand:
• Mogens Ramsdahl
Kasserer:
• Kurt
Sekretær:
• Bestyrelsen ønsker at Birgit fortsætter ( hun er uden for
bestyrelsen)
Suppleanter:
• Svend Marcussen
• Vagn Olesen
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Ansvarsområder i øvrigt:
• Vej : Flemming, Agner
• Området: Flemming, Agner
• Hjemmeside: Mogens
• Kloakering: Flemming
• Blog: Irene Rosenberg
• Skov: Torben
• Info tavler: Torben
3. Ekstra ordinær generalforsamling:
Emne

Drøftelse

Ekstraordinær generalforsamling

17-06-2017
Afholdes i grillhytten
Valg af dirigent: Frits

Beslutning

Dagsordenen er:
Der skal stemmes om vedtægtsændring i §10.3 samt §10.7 så teksten
fremover lyder:
-

-

§10.3: Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære
generalforsamlinger med dagsorden sker via foreningens
hjemmeside, info-tavlerne eller E-mail - med mindst 14
dages varsel
§10.7: Forslag fra medlemmerne til behandling på
generalforsamlingen skal udformes skriftligt, enten ved brev
eller ved e-mail, og være formanden i hænde senest 3 uger
før generalforsamlingens afholdelse

Afgivne stemmer for: 52
Afgivne stemmer mod: 1
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3. Godkendelse af regnskab:
Emne

Drøftelse

Beslutning

Regnskab

Regnskab fremlægges af Kurt .

4.a: Legeplads / grill hytte
Emne

Drøftelse / Beslutning

Karrusel

Karrusellen er blevet renoveret, og kører fint. Der er en del tilkendegivelser fra grundejere om, at det er et
populært legeredskab.

Jord ved siden af fliser ved grillhytte

Der skal græs i og klippes af Asbjørn

Indkomne kommentar / spørgsmål
Karrusel, der klages over, at der kommer tæer og
fingre i klemme

Bestyrelsen er bevidst om, at der kan opstå farer, men det kan ikke undgås. Forældre opfordres til at holde
deres børn under opsyn, når de er på legepladsen.
Karrusellen er og købt godkendt som legeredskab
Hvis man som forældre synes, at der er for lidt sand op omkring karussellen er man velkommen til at skubbe
lidt sand ind.

4.b: Skoven/ området
Emne

Drøftelse / Beslutning

Skovfogedens skovplan

Er igangsat og styres af skovfogeden, ønskes der at købe træ, kontaktes John Milther på
jmm@hededanmark.dk

Ajourføring af afmærkede stier
Sti ambassadør
Indkomne kommentar / spørgsmål

Torben er i dialog med Skive Kommune ang. ajourføring af afmærkede stier i området
Ingen i bestyrelsen har kendskab til en sti ambassadør
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En del forespørgsel på stier

Se ovenstående.

4 c: Veje og trafik i Eskov strandpark
Emne

Drøftelse / Beslutning

Vej

Der høvles efter behov.

Vej

Bestyrelsen vil forsøge at finde plads i budgettet til påfyldning af grus udlagt med maskine til foråret

Indkomne kommentar / spørgsmål
Spørgsmål til huller i vejen

Det er vand der kommer ud af bakken

4 e: Shelter-plads – Grillhytte
Emne

Drøftelse /Beslutning

Grillhytten / shelter

Der har være uheldige episoder i forbindelse med fest i grillhytten. Problemerne har været i forbindelse med
”folk ude fra” kommer og holder arrangementer.
Bestyrelsen appellerer til, at vi som beboere kigger ned forbi om aftenen når det kan lade sig gøre – vi tror det
vil have en præventiv virkning.
Flere internet-sider har fremlagt vores shelter-plads som en ”fri telt-plads” - disse oplysninger er nu fjernet
fra nettet -hvis der er grundejer der kommer i besiddelse af fejlagtige oplysninger på nettet bedes de kontakte
bestyrelsen.

Grillhytte

Bestyrelsen foreslår, at der kommer fast gavl på grillhytten: Flemming fremlægger. Der arbejdes videre med
planerne.

Bar i grillhytte, skal den være stationær

Bestyrelsen synes den skal blive og shines lidt op. Tages op til foråret.

El

Bestyrelsen arbejder på en løsningsmulighed så der skal nøgle til for at anvende strøm. Mogens ser på det

Indkomne kommentar / spørgsmål
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Flere af områdets grundejere ønsker at kunne holde
fest/ reserverer grillhytten. Synes ikke det er ok, at
komme ned og se, at der er folk ude fra der har
indtaget både grillhytte og området ved
legepladsen.

Grundejere kan reserverer. Udefrakommende kan ikke reservere.
Der skrives på presenning på gavlen af grillhytte. Der noteres som minimum adr. og dato.
Udefra kommende er velkomne når der er plads og der skal selvfølgelig afleveres i pæn og ordentlig stand.

4.g: Hjemmeside. WWW.eskovstrandpark.dk
Emne

Drøftelse / Beslutning

Indlæg

Indslag sendes til ramsdahl@outlook.com
Alle er velkommen til at bidrage med indslag.

Hjemmeside : www.eskovstrandpark.dk

Status ved Mogens,
Vi har fået ny hjemmeside. Adressen er samme som den tidligere. Siden skulle være meget brugervenlig. (der
skal ikke længere anvendes kode). Gå endelig ind og se. Siden er aktiv.
Bådlaug: er der flere oplysninger der skal med? Der er flere nye der spørger til Bådlauget. Mogens kontakter
dem.
Mogens tager kontakt til Irene ang. hvilken rolle hun fremadrettet gerne vil ha.

Annoncør

Hvordan gribes det an med kontakten til annoncør. Mogens og Torben laver et udkast til annoncør-brev
Hvad skal prisen være? Der skal være ens pris for alle. 400 kr. pr. annonce
Der plejer at blive lave omkring 30 opkrævninger
Mogens fremviser, hvordan det kommer til at fungere på hjemmesiden

Indkomne kommentar / spørgsmål
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4.h: Festudvalg/ arrangementsudvalg
Emne

Drøftelse / Beslutning

Sankthans

-2018

Sommerfest

-2018

Indkomne kommentar / spørgsmål

4.i:Arbejdsdag
Emne

Drøftelse / Beslutning

Arbejdsdag

Drøftelse af den kommende arbejdsdag 2/9-17
Tovholder: Flemming

Indkomne kommentar / spørgsmål

4.j: Henvendelse fra NoMi4S
Emne

Drøftelse / Beslutning

Fremtidig etablering af miljøstationer i området

Torben informerer, nu skal der skred i miljø-stationerne.
Agner og Flemming har kontakten til NoMi4S

Indkomne kommentar / spørgsmål
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4.j Indkomne spørgsmål / henvendelser / opsamling på spørgsmål ved generalforsamlingen
Indkomne kommentar / spørgsmål

Drøftelse / Beslutning / ansvarlig

Foreningen for Fursundegnen og Østsalling
Turistklynge.

Henvendelsen er udsendt til bestyrelsen. Torben fremlægger kort
Der er ikke interesse i at komme med

Vi har fået flere henvendelser fra tilflyttere

Torben svarer tilflyttere:
I ønskes hjertelig velkommen til Eskov - håber I bliver rigtig glade for at være i området.
I er altid velkomne til at henvende Jer, hvis der er noget vi kan hjælpe med.
Måske har I lyst til at orientere Jer om området på www.eskovstrandpark.dk eller på den interne facebook
side: https://www.facebook.com/groups/264899568897/

Bekymring ang. jetski

Torben har haft kontakt med Midt og Vestjyllands Politi ang. brugen af jetski.
Der blev henvist til gældende regler for området på søfartsstyrelsens hjemmeside
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Fritidsfartoejer/Vandscootere

Bekymring omkring nedskridningsfare, ved
udsigts punkt. Ønske om hegn

Enhver der færdes skal selv tage ansvar for færdsel.
Bestyrelsen vil vurdere løbende og hvis det vurderes overhængende fare, vil der blive opsat skilte med
nedskridnings fare.
Der opsættes et bordbænke sæt til foråret

Ønske om bænk på udsigtsposten udskiftes med
bordebænkesæt
Kan der lejes borde, stol, bænke, grill m.m. som
tilhører grundejerforeningen?
Ejendomsmægler henvendelse ang.
informationer om området.

ja
De informationer, der skal være tilgængelig, ligger på hjemmesiden.

Redningsudstyr til bådebroen

Der er ansøgt om sø-redningsudstyr til området omkring bådebroen. Torben orienterer

Henv. Markvejen 45-47

Nabo til ubebygget grund, græsset ikke slået. Torben har haft kontakt til ejer og græsset er efterfølgende
blevet slået.

Henv. Elin Stützer

Elin henvendte på den ekstraordinære generalforsamling og havde flg. forslag:
1. Stort opslag sættes op i Grillhytten med oplysninger om stedet, at det er områdets grundejerforening der
vedligeholder og passer området --> mulighed for at betale for at gøre benytte faciliteterne
2. Velkomstbrev / folder + vin til nye husejere (muligvis få besked fra ejendomsmæglerne når der er handlet.

Der kommer info på hjemmesiden.
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I info-skabet henvises til hjemmesiden.
Velkomst til nye grundejer – bestyrelsen vil gerne byde velkommen til nye grundejer men vil ikke
formalisere dette.

5. Eventuelt:
Aktivitet / dato

Drøftelse / Beslutning / ansvarlig

Åen

Åens tilstand diskuteres.
Der tages kontakt til fagfolk næste gang åen skal renses op.

6. Nyt møde
Aktivitet / dato

Drøftelse / Beslutning / ansvarlig

Bestyrelsesmøde

Dato for næste møde 18.11.2017 hos Mogens Eskovvej 71 kl. 09.00 – 12.00. Agner tager rundstykker med
På næste møde drøftes bestyrelsens ideer og tiltag til det kommende år

Henvendelser/ spørgsmål m.m. til bestyrelsen
Sendes på mail
Telefon opkald er også velkommen

Torben Snedker
P.L. Haldsvej 68, 7700 Thisted,
Tlf. 2944 4628 / email: btsnedker@gmail.com

Informationer
Info om området

Blog adgang via www.eskovstrandpark.dk er ikke længere med kode og alle kan indsende indslag. Bestyrelsen forventer pli i
indslagene og forbeholder sig ret til en vis form for censur
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Indlæg til hjemmesiden
Hjemmesiden

Indlæg til hjemmesiden skal sendes til:
-

Mogens ramsdahl@outlook.com

-

Mail sendes til Flemming at der ønskes køb af grus
gunflg@gmail.com

-

Mængde af afhentet sand /grus på pladsen mailes til Flemming.
gunflg@gmail.com

Køb af sand og grus
Sand og grus kan købes

-

Der indbetales beløb for grus / sand på konto nr. 91964572511885

Der skal give besked inden sand / grus afhentes.

-

Sand/grus:
25 kr for to trillebør fuld sand
50 kr for to trillebør grus
100 kr for en trailerfuld sand
200 kr for en trailerfuld grus

Formand: Torben Snedker Tlf. 2944 4628, P.L. Haldsvej 68, 7700 Thisted, Stranddalen 91, email: btsnedker@gmail.com
Agner Jensen tlf. 9759 6204, mobil 40166204 Floutrupvej 10, Selde, 7870 Roslev, email: sonja-agner@c.dk
Kasserer: Kurt Pehrson tlf. 9751 3632/2285 2389 Dronningensgade 8, 7000 Fredericia, Stranddalen 14,email: kpehrson@mail.tele.dk
Næstformand: Mogens Ramsdahl tlf. 2250 9910, Tønderingvej 43, 7870 Roslev, Eskovvej 71, email: ramsdahl@outlook.com
Flemming Jensen tlf. 2011 3111, Stranddalen 153, Eskov, 7870 Roslev, email: gunflg@gmail.com
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