Grundejerforeningen Eskov Strandpark
Dagsorden til 4.2.2020på Stranddalen 91
Tilstede: Agner, Erik, Flemming, Kurt, Torben
1.

Dagsorden

Emne

Drøftelse / Beslutning

Dagsorden udsendt 14/1.20
2.

Referat godkendelse

Emne

Drøftelse / Beslutning

Referat fra bestyrelsesmøde 23.11.19

Var accepteret af bestyrelsen inden det blev udlagt på hjemmeside. Bekræftelse af godkendelsen/ evt.
kommentarer.

3.

Regnskab

Emne

Drøftelse / Beslutning

Regnskab

Intet at bemærke
-

Indkomne kommentar / spørgsmål

4.

Skov / området

Drøftelse / Beslutning

Drøftelse / Beslutning

Området, grøften ved grenplads

Beskæring og oprensning er udført
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Indkomne kommentar / spørgsmål
Henv. fra flere:
Er det muligt, at der kan laves en molok mere ved
shelter-plads til glas.
Beskæring og klipning af beplantning i skel

-

Torben har haft kontakt med NoMi4S - etablering har fundet sted

Beskæring
Grænser din ejendom op til en offentlig vej eller sti skal du klippe og beskære din
De matrikler der har skel ud til beplantning til skel, så den bedst muligt holdes inde på dit private område. Dette
stierne skal være opmærksomme gælder også for ejere af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej/sti i byområder,
herunder sommerhusområder mv., hvor der administreres efter privatvejslovens afsnit I,
på at klippe ind til skel
III og IV.
Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerheden, færdslen generelt og
vedligeholdelsen af vejarealet, og ved eventuelt reparation af nedgravede kabler.
Beskæring er speciel vigtigt af hensyn til svagtseende, handicappede og fodgængere
med barnevogn.
Skitsen herunder viser, hvordan hække, træer og buske skal være klippet langs
offentlige veje, fortov og stier.

Læs evt. mere på https://www.skive.dk/borger/transport-trafik-og-veje/veje/grundejerforpligtigelser/
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Henv:
Forespørgsel om, hvad man stiller op med ”for høje
træer hos nabo”?

Der opfordres til, at man snakker sammen med naboen og gennem dialog finder en løsning.
Hvis ikke der findes en løsning kan man anmode om at få foretaget et hegnssyn.
Læs mere på: https://www.skive.dk/kommune-politik/byraad-udvalg-raad-og-naevn/raad-og-

naevn/hegnsyn/

5.

Veje og trafik i Eskov strandpark

Emne

Drøftelse / Beslutning

Vej

For nyligt, da der havde været tørvejr et par dage, kom der grus på - det hjalp kun indtil der kom
masser af vand igen. Der vil altid være meget reparationsarbejde på vejene, især i vinterhalvåret
hvor der er mere regn/smeltevand end i sommerhalvåret, da vinterhalvårets vandmængder skyller
gruset væk.
Det grus der kommer på vejen er grus fra kommunen.
Hvis det bliver ved at være tørvejr nogle dage vil Asbjørn forsøge at høvle vejen.
Fleming fremlægger muligheder for at Vognmand Filtenborg lægger grus ud med en udlægger.

Dræn

Det dræn der blev lavet i efterår ved Stranddalen 14 tager rigtig meget vand
Årsagen til, at vejen til tider er så dårlig ved Stranddalen 14 er, at drænet løber over.
Det er vigtigt, at hver grundeejer holder sine egne dræn i orden
Grøften dræner 220 hektar oplyser Flemming
Et tilbud på dræning diskuteres
Drøftelse om helhedsløsninger, så flest mulige bliver tilgodeset
Gode veje og dræn hænger uløselig sammen.
Betalingsmuligheder drøftes, måske valgmuligheder til generalforsamlingen
Hvem skal de to andre to bud være? Måske kontakt til landbrugsforeningen. Engholm og Salling
entreprenør. Flemming og Torben arbejder videre med dette projekt
Det aftales at vi igen mødes så snart der forelægger tilbud fra entrepenørerne
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Indkomne kommentar / spørgsmål
Desuden henstiller vi til, at grundejerne reetablere skader på vej / rabat efter endt bygge-projekter eller
hvis egne biler laver skader

6.

Shelter-plads – Grillhytte – Lege plads

Emne

Drøftelse /Beslutning

El

Der er sat kodelås på stikkontakter ved Grillhytten og toiletbygningen. Koden kan rekvireres ved
henvendelse til bestyrelsen

Område ved shelterplads til tilplantning

Oprydning af gamle rensningsanlæg for ca. 10 år siden, Skive kommune stod for opgaven
Grundejerforeningen har arvet strøm som er monteret i grillhytten
Skal der gøres noget? Erik prøver at forfølge sagen

Grill- hytte - Udlån til beboere i området

Grillhytten kan reserveres ved mail til Erik Linde på el@linde-online.dk og det understreges, at det
udelukkende er grundejere der kan reservere.

Grenpladsen

Desværre anvendes grenpladsen til andet en grene – det indskærpes på det kraftigste at det respekteres
at grenpladsen kun er til grene.

Indkomne kommentar / spørgsmål

7.

Hjemmeside. WWW.eskovstrandpark.dk

Emne

Drøftelse / Beslutning

Indlæg

Indslag sendes til Erik Linde på el@linde-online.dk
Alle er velkommen til at bidrage med indslag.

Hjemmeside : www.eskovstrandpark.dk
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Annoncør

Der er ens pris for alle. 400 kr. pr. annonce.

Instagram

Der er flere der følger – der er mange gode foto
Det anbefales, at der sættes årstal på når der lægges op (#eskovstrandpark2019) - det er lidt sjovt at
kunne søge på et senere tidspunkt
Indslag sættes på under nyheder

Indkomne kommentar / spørgsmål

8.

Arrangementer

Emne

Drøftelse / Beslutning

Generalforsamling

16 Maj 2020 kl. 10.00 i Fursundhallen

Arbejdsdag

02.05.2020

Indkomne kommentar / spørgsmål

9. eventuelt
Emne

Drøftelse / Beslutning

Henvendelser til bestyrelsen

Punkter og emner der ønskes taget op i bestyrelsen skal sendes på mail, brev eller et telefonopkald.
Bestyrelsen agerer ikke ud fra hvad der foregår på Facebook.

Indkomne kommentar / spørgsmål
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10. Nyt møde
Aktivitet / dato

Drøftelse / Beslutning / ansvarlig

Bestyrelsesmøde

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

Torben Snedker
Stranddalen 91, 7870 Roslev
Tlf. 2944 4628 / mail: 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

Indlæg til hjemmesiden
Hjemmesiden

Indlæg til hjemmesiden skal sendes til:
-

Erik Linde på el@linde-online.dk

Køb af sand og grus
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Sand og grus kan købes

-

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

-

Der indbetales beløb for grus / sand på konto nr. 91964572511885 eller på Mobile Pay på 2285 2389

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

Der skal give besked inden sand / grus afhentes.

-

Formand: Torben Snedker mobil 2944 4628, Stranddalen 91, 7870 Roslev, mail: btsnedker@gmail.com
Næstformand: Erik Linde, mobil 2926 6089, Møllegade 81 B, 7800 Skive, Stranddalen 106, mail el@linde-online.dk
Agner Jensen tlf. 9759 6204, mobil 40166204 Floutrupvej 10, Selde, 7870 Roslev, mail: sonja-agner@c.dk
Kasserer: Kurt Pehrson tlf. 9751 3632/2285 2389 Dronningensgade 8, 7000 Fredericia, Stranddalen 14, mail: kpehrson@mail.tele.dk
Flemming Jensen mobil 2011 3111, Stranddalen 153, Eskov, 7870 Roslev, mail: gunflg@gmail.com
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