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Grundejerforeningen Eskov Strandpark 
Dagsorden til 20.04.20 på Stranddalen 91 
   
Til stede: Flemming, Kurt, Agner, Torben, Erik. Desuden deltog suppleant Svend Markussen 
 
 
1. Referat godkendelse   

Emne Drøftelse / Beslutning 
Referat fra bestyrelsesmøde 04.02.2020 Var accepteret af bestyrelsen inden det blev udlagt på hjemmeside.  Bekræftelse af godkendelsen/ evt. 

kommentarer. 
 

 
 
2. Eventuel udskiftning i bestyrelsen  

Emne  
 Da Agner har solgt et sommerhus i Eskov, var suppleant Svend Markussen inviteret med til bestyrelses-

mødet, da bestyrelsesmedlemmer skal være sommerhusejere. Agner oplyste, at han stadig ejer et 
sommerhus i Eskov og således kan fortsætte som bestyrelsesmedlem. Udskiftning er derfor ikke 
nødvendig, og bestyrelsen fortsætter med Svend Markussen som suppleant.  
  

 
 
3. Regnskab   

Emne Drøftelse / Beslutning 
Regnskab  Kurt oplyser, at det kører fint. Udkast til regnskab er netop modtaget fra revisor.  

 
 
 
4. Fibernet  

Emne Drøftelse / Beslutning 

Norlys etablerer fibernet i Eskov Norlys er ved at etablere nyt, moderne og åbent fibernet i området.  
Fibernettet er åbent for p.t. 8 forskellige udbydere af internetprodukter/tv-indhold.  
Ønsker man fibernet, kan man i den kommende tid frit kontakte en af udbyderne  
(se www.eskovstrandpark.dk).  

 

http://www.eskovstrandpark.dk/
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5. Generalforsamling  

Emne Drøftelse / Beslutning  
Afholdelse af generalforsamling (dato) 
samt arbejdsdag 

På baggrund af corona-situationen aflyses både arbejdsdagen den 2/5 samt generalforsamlingen den 
16/5. Generalforsamlingen flyttes til august / september, datoen kommer senere. 
 
Selvom vi ikke kan mødes til arbejdsdagen er der jo stadig en del ting i området som trænger til at blive 
ordnet. Derfor håber bestyrelsen, at der er nogle af grundejerne der har lyst til at hjælpe med nogle af 
disse opgaver når de finder tid til det  
 
- Rensning af hække 
- Indsamling af affald, 
- Maling af det gamle affaldsskur 
- Maling af "telefonhuset" 
- Ukrudtsrensning i frugthaven,  
- Afbarkning af beklædning på grillhytten 
- Trimning og maling af hvide vej-sten  
 

Dræn Bestyrelsen har modtaget tilbud på etablering af dræn i området. 
Disse tilbud incl. økonomi skal fremlægges for generalforsamlingen, så medlemmerne har noget konkret 
at forholde sig til.  
Flemming og Erik udarbejder forslag til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 
 

 

6. Eventuelt 

Emne Drøftelse / Beslutning  
Nu kun 1 navn for grundejerforeningen Grundejerforeningen har tidligere haft flere navne og flere cvr-nr. hos Erhvervsstyrelsen. 

Advokat Jeppe Jepsen har nu ryddet op, så grundejerforeningen kun har ét nummer og navn: 
34536171 Eskov Strandpark. 
 

Løse hunde i området Der er fortsat løse hunde i området. Torben undersøger pris på skilte, der viser at hunde skal være i 
snor.  
 
Reglerne i Hundeloven: 
Selvom hunden er velopdragen, må den ikke løbe frit alle steder. I byer og områder med bymæssig 
bebyggelse, hvor man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, 
skal hunde nemlig, ifølge hundeloven, være i snor eller følge en person med fuldt herredømme over den. 
Snoren skal kunne gøres så kort, så hundeføreren kan holde hunden tæt ind til sig. Derudover kan der i 
hver enkelt kommune være regler for, at en hund ikke må gå uden snor. 
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Fuldt herredømme er ikke nærmere bestemt i loven, men betyder ifølge tidligere domme, at 
hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr eller mennesker. Uanset om 
hunden må løbe frit eller skal holdes i snor, er det altid hundeførens ansvar, at hunden ikke volder skade 
eller er til gene for sine omgivelser. Hvis hundens adfærd eksempelvis gør andre personer utrygge eller 
bange, bør den altid holdes i snor, uanset om det er tilladt for hunde at løbe frit i området. Desuden 
anses en hund ikke for at være under følgeskab, blot fordi den er under opsyn fra en bolig eller et 
forretningslokale. 
 
Uden for byer som eksempelvis parker og skove, har man pligt til at holde sin hund til sig, så den ikke 
strejfer om, medmindre det er tilladt med fritløbende hunde, som det er i de mere end 200 etablerede 
hundeskove over hele landet. Du kan finde en oversigt over hundeskove på Naturstyrelsens 
hjemmeside. 
 
Når man tager hunden med på stranden, afhænger reglerne om snor af årstiden. I vinterhalvåret 
(oktober til og med marts) må din hund gerne løbe frit på stranden. I sommerhalvåret (april til og med 
september) skal hunden derimod være i snor. Bemærk, at der er en del strande, hvor det er helt forbudt 
at medtage hund. Du bør derfor altid ligge mærke til skiltningen, inden du tager hunden med på 
stranden. 
 
Udlejere i Eskov bedes opfordre lejere til at være opmærksomme på problematikken. 

 
 
Kalender  

Generalforsamling  16. maj 2020 kl. 10.00 i Fursundhallen Aflyst - ny dato følger senere. 
 
 
Hjemmeside.  www.eskovstrandpark.dk   

Emne Bemærkning  
Indlæg  Indslag sendes til Erik Linde på el@linde-online.dk 

Alle er velkommen til at bidrage med indslag.  
Bestyrelsen forventer pli i indslagene og forbeholder sig ret til en vis form for censur. 
 

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. 

 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/med-hund-i-naturen/
http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/med-hund-i-naturen/
http://www.eskovstrandpark.dk/
mailto:el@linde-online.dk
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Henvendelser/ spørgsmål m.m. 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. 
Sendes på mail  
Telefonopkald er også velkommen 
 

Torben Snedker  
Stranddalen 91, 7870 Roslev   
Tlf. 2944 4628 / mail: btsnedker@gmail.com 

 

Køb af sand og grus  

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.  
9196-4572511885 eller på Mobile Pay på 2285 2389 
 
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 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 4016 6204 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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