Grundejerforeningen Eskov Strandpark
Dagsorden 17/2 9:00 på Stranddalen 153
Tilstede: Agner, Flemming, Mogens, Kurt og Torben
Afbud:
1.

Dagsorden

Emne

Drøftelse / Beslutning

Dagsorden udsendt til bestyrelse

Udsendt 12-02.2018

2.

Referat godkendelse

Emne

Drøftelse / Beslutning

Referat fra bestyrelsesmøde
18.11.2017

Var accepteret af bestyrelsen inden det blev udlagt på hjemmeside. Bekræftelse af godkendelsen/ evt.
Kommentar
Godkendt af alle

Indkomne kommentar / spørgsmål

3.

Vedtægtsændring

Emne

Drøftelse / Beslutning

Reviderede vedtægter klar til hjemmeside

Er kommet på hjemmesiden – der er ikke modtaget kommentarer i forbindelse med offentliggørelsen
på hjemmesiden.
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4.

Regnskab

Emne

Drøftelse / Beslutning

Regnskab

Regnskab v. Kurt.
Der er et lille overskud. Drøftelse af fremtidige investeringer.

5.

Skov / området

Drøftelse / Beslutning

Drøftelse / Beslutning

Skovfogedens skovplan 9.47
Frugtlund/ områder

Der er blevet plantet træer i det indhegnede område – ser rigtig fin ud
Blommetræ området trænger til vedligehold – skal der beskæres i vinter og evt. hvem.
Mogens snakker med lokal entreprenør
Skal der laves flere frugt-områder evt. et nøde-område?
Muligheder drøftes og overvejes videre - der rådføres med skovfoged
Forslag om jordvold udbygges, go ide – Agner kender måske hvor jord kan fås.
Agner arbejder videre på sagen. Status: Plan A : Der var ikke jord at få. Der arbejdes med en plan B
(Flemming kontakter entrepenør)
Græsdynge ser ikke godt ud – skal der gøres noget ved det? Agner tager kontakt til entrepenør

Forslag fra Stranddalen 100
-

A) Tilplantning af sydøstlig engområde med
pil?
B) Beskæring af egetræ ved ”både-bro-vej”

Muldvarpe

Drøftelse:
A)Bestyrelsen mener ikke, at der skal tilplantes med pil
B)Egetræet bliver beskåret i næste uge

Status: Agner har snakket med muldvarpemand, som går i gang på fællesarealer når vejret er til det.
Hvis grundejere ønsker at få bekæmpet muldvarpe på egen grund (for egen regning) kan der tages
kontakt til :
Ole Bekker
Kybehuse 54
7870 Roslev
Telefon: 9773 1702 / 0047-95982685
Ole.bekker@lyse.net
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Skov / skovfoged

Status fra John Milther, drøftelse, status-møde sidst i marts . Torben aftaler møde med John Milther

Afmærkning af gennemgangsstier

Drøftelse v. Mogens: Der skal ikke gøres yderligere. Der opfordres til, at grundejere med beplantning op
til fællesstier holder bevoksningen klippet, så stien er 2 meter

Indkomne kommentar / spørgsmål
Henvendelse strandalen 100

”Kirkestien” - Flemming og Torben har mødtes med grundejer. Der er enighed om grundejerforeningen
ikke skal bekoste klipning af ”kirkestien”

Undren over, at ”kirkestien” ikke er omfattet af
vedligehold som områdets øvrige fællesarealer.

6.

Veje og trafik i Eskov strandpark

Emne

Drøftelse / Beslutning

Vej

Der høvles efter behov, og når det er muligt. Det har ingen holdbar effekt at høvle og fylde huller op i
perioder med megen regn.
Bestyrelsen har vejen under observation hele tiden. Der skal ikke herske tvivl om bestyrelsen ønsker
vejen så hul-fri og go som muligt. Der er dog en del begrænsninger ved grusveje.
Bestyrelsen er ikke indstillet på, at der skal etableres asfalt på dele af vejen. Hovedsagelig med baggrund
i de store omkostninger der vil være forbundet med dette.
Bestyrelsen anser ligeledes en grusvej passende for området.
Grøften på vestsiden af Kystvejens øverste del genetableres. Agner tager kontakt til entrepenør

Indkomne kommentar / spørgsmål
Div. henvendelser om opfyldning af huller i vej.

Drøftelser om problematikkerne. Vejene tilstand drøftes. Flemming tager kontakt til Bugge Eriksen om
muligheder for optimering Status: Vi afventer tilbagemelding fra Bugge
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Henvendelse strandalen 100
Har offentligheden automatisk krav på at måtte
anvende Strandalens vej. Her tænkes på slid og
vedligehold

7.

Mogens undersøger om der er mulighed for økonomisk hjælp, Evt. et læs grus. til vedligehold. Tidligere
har kommunen skrabet / høvlet vejene. Dette har bestyrelsen frabedt. Status: Mogens har fået tilsagn
om, at Skive Kommune leverer en mængde grus til vedligehold af vej.
Flemming og Agner tager kontakt til kommunens vejafdeling ang. levering af grus m.m.

Shelter-plads – Grillhytte

Emne

Drøftelse /Beslutning

El

Bestyrelsen arbejder på en løsningsmulighed så der skal nøgle til for at anvende strøm. Mogens ser på
det, der sættes lås på til foråret. Nøglen kommer i nøgleboks
Retningslinjer for brug af strøm drøftes på senere bestyrelse møde.

Grill- hytte - Udlån til beboere i området

Hvordan kan det organiseres, at områdets grundejer kan reservere. Hvordan skal det gribes an?
Grillhytten kan reserveres ved mail til Mogens og det understreges, at det udelukkende er grundejere
der kan reservere.
Efter reservation hos Mogens opfordres til, at der skrives dato og adr. på presenningen på Grillhyttens
gavl.
Drøftelse: på hjemmesiden er der beskrivelse af muligheden for reservation af grillhytte og shelter. Det
pointeres, at der skal vises hensyn til hinanden.

Shelter plads

Drøftelse – skal der kunne reserveres? JA

Bålsted

Skal der etableres en grill – rist i bålstedet? Ja, Kurt tager kontakt til lokal smede-mand

Indkomne kommentar / spørgsmål
div. henvendelser ang. løse hunde

Status : Der drøftes for – imod. Bestyrelsen henstiller til, at hunde føres i snor i hele Eskov Strandpark .
Der skrives om det på hjemmesiden.
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8.

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:
Bådlaug: er der flere oplysninger der skal med? Der er flere nye der spørger til Bådlauget. Mogens
kontakter dem. Status: Der er endnu ikke kommet noget fra bådfolket

Annoncør

Hvordan gribes det an med kontakten til annoncører. Mogens og Torben laver et udkast til annoncørbrev. Mogens sender brev rundt
Hvad skal prisen være? Der skal være ens pris for alle. 400 kr. Pr. annonce
Status: Der er afsendt 35 breve, vi har fået 9 svar indtil videre.

Instagram

Der er flere der følger – der er mange gode foto
Mogens anbefaler, at der sættes årstal på når der lægges op (#eskovstrandpark2017) - det er lidt sjovt at
kunne søge på et senere tidspunkt
Indslag sættes på under nyheder

Indkomne kommentar / spørgsmål

9.

Arrangementer

Emne

Drøftelse / Beslutning

Sankthans
11.52

23-06-2018 (lørdag)
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Sommerfest 2018

2018 – dato bekendtgøres senere
Festudvalg koordineres af Sussi & Søren, Stranddalen 40 og Søren & Rikke Eskovvej 35

Arbejdsdag, forår

05.05.2018
Tilmelding til Torben – dog er det helt ok bare at møde op.

Generalforsamling

12.05.2018 kl. 10.00. Afholdes i Fursund hallen
Torben sætter dato op i info skab.

Arbejdsdag, efterår

01.09.2018

Indkomne kommentar / spørgsmål

10. Affald/ NoMi4S
Emne

Drøftelse / Beslutning

Etablering af miljøstationer i området

Stationer bliver opsat, ved indkørsel til området, ved shelter pladsen, ved telefonhus.
NoMi4S har udsendt yderligere information d. 13/2-2018

Storskralds ordning

Bestyrelsen gør opmærksom på der forefindes storskralds ordning i skive kommune og området her er
omfattet.
Det er på ingen måder acceptabel at efterlade div. affald på grenpladsen/ uden for container i og ved
affaldsskuret. Eller andre steder i området.

Indkomne kommentar / spørgsmål
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11. Div.
Emne

Drøftelse / Beslutning

Indkomne kommentar / spørgsmål
div. henvendelser fra grundejer og nabo skovejer
ang. løse hunde

Henvendelse til Skive Kommune ang. løse hunde, drøftelse.

Henvendelse fra Astrup Vig Grundejerforening,
drøftelse af erfaringer med HedeDanmark samt
forsikringer. De ønsker fremtidig samarbejde

Kurt og Torben har talt med formanden fra deres grundejer forening – meget positivt

12. Eventuelt:
Aktivitet / dato

Drøftelse / Beslutning / ansvarlig

Grøft / Åen

Grøften er renset op, det sidste opgrav fjernes

Henvendelse ang. stranden fra biolog fra Skive
Kommunen.

Torben har ført løbende dialog med medarbejder på Kommunen
Der skal søges tilladelse til:
-

Dispensation ift. gravhøj skal ud i 4 ugers hørring.
Arbejde ift Kystlinje

Der er ansøgt tilladelse til badebro – der er een gang søgt tilladelse til badebro inkl. vedligehold.
Status: intet nyt
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13. Nyt møde
Aktivitet / dato

Drøftelse / Beslutning / ansvarlig

Bestyrelsesmøde

18/4

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

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

Køb af sand og grus
Sand og grus kan købes

-

Sand/grus:
25 kr for to trillebør fuld sand

Mængde af afhentet sand /grus på pladsen mailes til Flemming.
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-

gunflg@gmail.com

50 kr for to trillebør grus

Der indbetales beløb for grus / sand på konto nr. 91964572511885 eller på mobile pay på 2285 2389

100 kr for en trailerfuld sand
200 kr for en trailerfuld grus

Der skal give besked inden sand / grus afhentes.

-

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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