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Forslag til nyt logo

22. årgang

Fra Formanden
Badebro
Som der var omtalt i Eskov nyt nr. 4/2008, arbejder bestyrelsen stadig
ihærdigt på at få rejst kapital til indkøb af en ny badebro. Vi har ansøgninger ude ved flere forskellige fonde, og regner med at få positive tilbagemeldinger fra flere af dem. Bestyrelsen har fået et rigtig godt samarbejde med Skive Kommunes afdeling for By- og Landsbyudvikling. De
har været meget behjælpelige med gode råd og ideer. Det er en lang
proces, at få skrabet pengene sammen, men vi håber, at det lykkes
inden badesæsonen. Skulle det mod forventning ikke lykkes, er en nødtørftig rep. af den gamle bro nødvendig.

Høje træer
Efter gentagende opfordringer fra bestyrelsen til grundejere i Eskov
Strandpark, om at få nedkappet Jeres høje hegn og træer til en lovlig
højde, ser vi os nødsaget til at kontakte de grundejere, som endnu ikke
har fået gjort noget ved problemet.
Først vil I blive telefonisk kontaktet af formanden, hvor i evt. kan aftale
en dato, hvor forholdene er bragt i orden.
Overholdes datoen ikke, vil I modtage et brev fra bestyrelsen med en ny
dato. Overholdes den nye dato heller ikke, vil bestyrelsen anmode om
hegnssyn. Hegnssynet træffer en afgørelse og en dato, hvor forholdene
skal være bragt i orden.
Overholdes hegnssynets pålæg ikke, vil sagen blive bragt i orden på
grundejerens regning af kommunen.

Nyt logo
På forsiden af dette nummer af Eskov nyt, er bestyrelsens forslag til nyt
logo. Man må gerne komme med forslag / ændringer. Ligeledes vil vores
hjemmeside blive moderniseret i løbet af kort tid.

Informationshæftet
I vinter halvåret vil der ikke sidde informationshæfter i holderen på
affaldsskuret. Men er der grundejere som mangler, kan der hentes nye
hos Verner Hansen, Eskovej 13.
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TV-gården
v/ John Juul Pedersen
Ågårdsholmvej 24
Thorum, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 70 21
DanCenter mangler feriehuse til udlejning ved Limfjorden
Vi er både interesseret i ejere, som vil leje ud hele året og ejere, som kun
vil udleje nogle få uger i højsæsonen.
Vi passer godt på dit feriehus. Du får afregning forud og vi garanterer for
aftalte lejemål. Vi sørger for nøgleudlevering/aflevering og udfører lejeskiftekontrol efter hvert lejemål.
Ring og få en snak om dine muligheder.

Svend-Erik Pedersen
Tlf. 9748 5320 / mobil 4027 9420
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Grundejerforeningen Eskov Strandpark

Lørdag den 23. maj 2009 kl. 15.00
I Selde sognegård, Skolebakken 8, Selde
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest den 20. marts 2009,
så det kan komme med i næste blad.

N.S. Montage - Junget
v/Niels Chr. Sørensen
Fjordvej 93, 7870 Roslev
Jeg udfører mindre opgaver og sælger reservedele.
Kun efter aftale på tlf. 2016 1701 - 9759 7074
Ved større opgaver henviser og samarbejder jeg med Kims VVS aps, tlf. 9759 7102

Vi tilbyder kvalitetsvin og spiritus fra det meste af verden,
til priser der nærmer sig engros.
Få tilsendt vores prisliste fra nedenstående mailadresse.
Ved større ordrer kan de evt. leveres i sommerhuset.

Egeris Kiosk og Vinhandel

Kirke Allé 102 (Egeris Torv)
7800 Skive
97 52 22 62
kpehrson@mail.tele.dk • www.egerisvin.dk
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Affald:
Til grundejere der lejer ud – uden for ”sæson”.
Husk der tømmes IKKE mellem uge 43 og påske.
Husk, at du som grundejer SKAL informere dit evt. udlejningsbureau og
dine lejere, om at affald skal afleveres inde i affaldsskuret i de dertil indkøbte containere og ikke smides uden for.
Såfremt du lejer ud, bør du anskaffe dig en sort affaldscontainer, den
koster ca. 40,00 + moms mere om året. Samtidig bør du informere dine
lejere, at evt. ekstra affald skal afleveres i affaldsskurets containere og
ikke smides op af glas- og papircontainerne.
Affald smidt på denne måde samler rotter, måger og krager, der roder i
det, hvorefter det flyver ud over hele området.

SPISESTED M/UDSIGT
STOR GAVEBUTIK
SELSKABER (80 PERS)
OVERNATNING I HYTTER
Åben fra kl. 11.00
alle dage i juni, juli, august
samt weekends 9/4-31/5
10 km fra Eskov Strandpark

Kirkevejs
Antik & Lopper
Sundsørevej 4, 7870 Roslev
Tlf. 9757 8133
v/færgen til Hvalpsund
www.sundsoerehus.dk

Kirkevej 1 . Selde
7870 Roslev . Tlf. 97 59 66 69
Åbningstider:
Onsdag - søndag 13.00 - 17.00
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Ugeavisen MIDT PÅ UGEN kan afhentes gratis ved
Købmanden i Junget og Brugsen i Selde

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

poul olesen
7884 fur 97 59 32 68
uafhængig ejendomsmægler m.d.e

Udlejes blandt andet:
• Pladevibrator
• Container
• Minilæsser

Udfører blandt andet:
• Afretning af grusveje
• Indpakning af græsballer

med eller uden fører
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v/Benn Pedersen
Hedegårdvej 3
7870 Roslev
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Kære grundejere
Et lille nødråb til alle grundejere, som godt ved de har for høje træer.
Nu falmer skoven snart, så er det tid til at få dem fældet. Vi ved godt, at
mange grundejere er meget glade for deres høje birke- ege/bøge- og
grantræer, men det er jo ikke sikkert naboen er det, og det er ifølge vedtægterne ikke lovligt.
Vi ved også godt, at for nogle grundejere er træerne vokset dem over
hovedet og de ved snart ikke, hvordan de skal få dem fældet, men det
gør dem jo ikke mere lovlige og noget andet er, at hvis man tænker; jeg
gør ikke noget, jeg lader bare som ingenting, så går det nu nok. Dertil
må vi sige – det gør det ikke, så risikerer man, at få et hegnssyn på
besøg, og det skal man så selv bekoste og sker der stadig ikke noget, ja
så må vi beklageligvis sende bud efter et firma, der kan fælde træet eller
træerne på grundejerens regning, for det er både sikkert og muligt at få
nogen til at fælde selv meget høje og besværlige træer.

”Deklaration Eskov Strandpark: Der må ikke på parcellerne findes
beplantning, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til
væsentlig ulempe for naboerne.”
Vi håber med dette lille nødråb, at de grundejere, der godt ved de har
for høje træer, det være inde på grunden eller som ”hæk” – får taget sig
sammen til at få dem fældet.
Så alle i hele Eskov Strandpark, kan være glade for at komme her og ikke
gå og være sure på naboen eller genboen, fordi hans eller hendes træer
skygger for solen eller udsigten.
Vi ved godt, der skal være et vist antal buske og træer på grunden efter
vedtægten, vi ved også godt, at det er der ikke alle steder, men det
berettiger jo ikke én til at lade, sine træer vokse ind i himlen, til gene for
de mange og til glæde for de få.
Bestyrelsen håber på jeres forståelse for dette, og at I også vil gøre
noget ved det.

På forhånd tak – bestyrelsen
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Har du et problem med selv at få fældet træerne?
– kan du kontakte Verner Hansen, Eskovvej 13
Tlf. 97 59 69 12
Han hjælper gerne med vejledning.

Alle formere for inddækning - Kviste Tagrender Skorstene

THORUM BLIK
-håndværk til tiden
Torben Dahl
Lillethorumvej 6, Thorum, 7870 Roslev

Tlf. 3051 0424

Rettrup E & V og Grønning
Mørtelværk ApS

LEVERING
AF SAND
OG GRUS

fra egen grusgrav i Grønning,
Oddense, Rønbjerg og Ørum.
•
•
•
•
•

Aut. kloakmester
Vognmandskørsel og containerudlejning
Blokvognstransport
Nedbrydning og ophugning af beton
Salg af nedbrydningsmaterialer, nyt træ,
stålplader og kloakrør
• Entreprenørarbejde udføres med rendegraver, gravemaskiner, gummiged, doser og
minigraver

Store udvalg i
• TRÆLAST
• VÆRKTØJ - BESLAG
• BYGNINGSARTIKLER

97 59 23 11

Rettrupkærvej 7 . Rettrup . 7860 Spøttrup

Telefax 97 59 28 59
E-mail: dtb@dtb-durup.dk
www.dtb-durup.dk

Bil 20 23 53 77 . Bil 40 16 50 75

februar

97 53 31 77 . 97 58 40 40

2009

/

22.

årgang

9

Orientering fra bestyrelsen vedr. opførelse
af svinefabrik Søborgvej 2, Floutrup
Bestyrelsen vil gerne her orientere alle grundejere i Eskov Strandpark om
en byggesag, som kan komme til at berøre os alle.
Sagen drejer sig om Søborgvej 2, Floutrup, hvor Thomas Krogh
Møgelthorum har søgt Skive Kommune om tilladelse til at opføre en svinefabrik. Produktionen skal udvides fra 150 dyreenheder søer med
smågrise til 465 dyreenheder, smågrise med slagtesvin.
Da landmandens jord, som han har tilladelse til at udbringe gylle på,
ligger på Fur, vil det medføre kolossale belastninger på vejnettet. Der
skal efter beregningerne fragtes 173 læs gylle à 35 tons. Det kan for os
grundejere i Eskov Strandpark få følgende konsekvenser:
Store lugtgener (da det ofte blæser fra vest)
Store koncentrationer af fluer
Større gyllelugt
Meget større vandforbrug (kan vandværket følge med?)
Store støjgener fra ventilationsanlæg og aflæsning af foder
Store belastninger fra tunge køretøjer på vejnettet
Store gener for turister i området og på Fur
Bestyrelsen har fået aktindsigt, og er inviteret til møde med Thomas
Krogh og kommunen, sammen med naboer og andre som kan blive
berørt af sagen, engang i marts.
Skulle nogle grundejere i Eskov Strandpark have yderligere interesse i
sagen kan man kontakte:
Ingeniør Pernille Fog
Skive Kommune, Miljø og Teknik
Kirke Allé 1, Ramsing
7860 Spøttrup

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Annoncepriser: Langkjærs

plæneklipning

pr. 1/8 side

(som denne rude)

Tlf. 20 96 35 50

250 kr. for en årgang
à 4 numre

v/Aksel Bertelsen, Østerled 11
Værksted: Floutrupvej 2, Selde

Tømrer- & snedkerarbejde
glasarbejde
aluminiums- & kunststofvinduer

Tlf. 97 59 70 96
v/Allan Dalby
Savværksvej 4 . Junget
7870 Roslev

9759 6217 • Bil 4028 3947

EL-

97596025
installatør

A. Kirkebye Poulsen’s eftf.
Klokkevej 4, Roslev
✔
✔
✔
✔

TØMRERMESTER
JENS KR. LYNGGÅRD PEDERSEN
Søborgvej 3, Floutrup, 7870 Roslev

EL-installationer
EL-artikler
Data - EDB - Telefoni
Salg og service af
hårde hvidevarer

97 59 64 15

LIGE MIDT I OMRÅDET

Johannes Jørgensen

Kjeldgårdsvej 18

Plæneklipning.
Fældning af træer.
Arbejde med: Rendegraver,
minidozer, frontlæsser.
Levering af sand & grus.

97 59 60 14
Træffes kl. 12 eller kl. 18 - 19.30
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Generalforsamling
i
Eskov Bro- & Bådelaug.
Lørdag 30. maj kl. 10.00.
På bænken ved bådebroen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bro- og Bådelauget er vært ved en øl/sodavand.

Speedbådkørekort
Såfremt der bliver tilslutning nok, vil Eskov Bro- & Bådelaug arrangere
prøve til Speedbådkørekort.
Pris for folk med tilknytning til Grundejerforeningen (har fortrinsret):
500,00 kr. Pris for andre: 700,00 kr.
Prøven aflægges i egen båd lørdag 6. juni 2009 kl. 10.00 ved Bådebroen.
Har du ikke en båd, kan vi sikkert finde en løsning i Bro- & Bådelauget.
Er du interesseret, kan du henvende dig til Tage (23110816) for yderligere information.
Bindende tilsagn senest 1. april 2009 til Tage.
Hold i øvrigt øje med opslag i opslagskassen ved Bådebroen.

Bro-& Bådelauget

Grisefest
Der vil også i år blive afholdt grisefest. Datoen er fredag 17. juli (uge 29)
– skriv datoen i kalenderen allere nu. Nærmere om festen i næste Eskov
Nyt.
Bro- & Bådelauget
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ALT I SKOV-HAVE-PARK MASKINER
AUTORISERET HUSQVARNA OG MTD
FORHANDLER
Grønning Smede- og Maskinforretning K/S
v/Peter S. Dam og Peter Mejlhede – Aut. Deutz Fahr-forhandler
Åkjærsvej 86-88 Tlf. 97 58 40 08
Mobil:
Grønning
Peter Dam
22 29 09 64
Fax 97 58 41 11
7870 Roslev
www.gronningsmede.dk Peter Mejlhede 29 91 82 81

Benzin - Apotek - Frisk bagerbrød
KWIK SPAR JUNGET Tlf. 97 59 77 22
V/ Winni Jensen
Fjordvej 102

Fax 97 59 66 99

Åbningstider:
Alle ugens dage
Fra kl. 8.00 - 18.00

Nøgle udlevering . Frisk bagerbrød
Posthus . Tips & Lotto
Apotek . Åben alle ugens dage

Skivevej 7 . Selde
Tlf. 97 59 60 04 . Fax 97 59 63 80
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Vedr. Eskov Strandpark Vandværks
ejerforhold
Da der i Eskov Nyt september nummer igen var lange indlæg fra Kristian
Pedersen og Ulla von Elling angående vandværkets ejerforhold og selskabsform, valgte vi i bestyrelsen at følge det råd, som Poul Erik Nielsen,
Stranddalen 127 kom med på generalforsamlingen om at lade en advokat se på det.
Vi kontaktede advokat Laurits Nielsen Skive og vi fremsendte kopier af
alle de papirer og referater, som har verseret i sagen og han sendte os
følgende brev:
Jens Skytte Jensen
Storegade 24
8850 Bjerringbro
Dato: 6. november 2008
Vort j.nr. 36094001
Vedr. Eskov Strandpark Vandværk
Jeg har gennemgået de modtagne papirer og må konkludere, at ved gennemlæsning af vedtægterne og regulativ samt deklaration, så kan dette medføre en vis
forvirring omkring ejerskabet til Eskov Strandparks Vandværk, men hvis man ser
i vedtægternes § 24,1, så står der her:
"Selskabets medlemmer er grundejere, tilsluttet grundejerforeningen Eskov
Strandpark".
Det er således ikke grundejerforeningen Eskov Strandpark, der er medlem, men
derimod de enkelte medlemmer i grundejerforeningen, d.v.s. at de enkelte grundejere i Eskov Strandpark er dels medlem at grundejerforeningen og dels medlem
af vandværket. Der er således tale om 2 juridiske enheder.
Uanset hvad der fremgår af referater, vedtægter m.v., så må det lægges til grund,
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at vandværket er registreret som I/S Eskov Strandpark Vandværk, og det har det
været siden 1.10.1993, hvilket enhver har kunnet se ved at gå ind på det centrale
virksomhedsregister.
Den foreliggende virksomhedsform for vandværket har efter min opfattelse været
en ganske naturlig virksomhedsform, ikke mindst når der henses til, at vandværket er forpligtet til at levere vand til andre end grundejerforeningens medlemmer.
Et andet spørgsmål er imidlertid, om det at drive vandværk i I/S er formålstjenligt
for fremtiden. Det vil nok være mere formålstjenligt at omdanne selskabet til et
a.m.b.a., hvilket efter al sandsynlighed skal ske på 2 generalforsamlinger, jfr. vedtægternes § 33, stk. 3, hvor jeg vil foreslå, at der udarbejdes vedtægter med
udgangspunkt i standardvedtægter.
Med hensyn til vandværkets bygning, der er beliggende på grundejerforeningens
arealer, så vil det være muligt at etablere et lejemål på 30 år. Da dette er sammenfaldende med vandvindingsrettens længde, kan jeg heller ikke se, at dette giver
problemer.
Jeg står naturligvis til rådighed med yderligere.
Med venlig hilsen
Laurits Nielsen advokat

Efterfølgende har vi så på et vandværksbestyrelsesmøde den 15.
november valgt at stile imod at omdanne selskabet til et andelsselskab
med begrænset ansvar A.m.b,a., sådan som Laurits Nielsen foreslår. Det
er også i overensstemmelse med hvad Foreningen af Vandværker i
Danmark anbefaler os. Der vil blive udarbejdet nye vedtægter som
bestyrelsen vil fremsætte som forslag på generalforsamlingen i maj
2009. De vil blive bekendtgjort i Eskov Nyt aprilnummer 2009. Vedtages
forslaget skal selskabsomdannelsen ske pr. 1. jan. 2010 , da det vil være
uhensigtsmæssigt at gøre det midt i et regnskabsår.

Jens Skytte Jensen
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HUSK

adresseændringer til ENERGIMIDT
• atat meddele
aflæse
elog vandmåler 01.01.09
•

salon
Udsigten

Bente Lund
Fur Landevej 81
Branden
7870 Roslev
Tlf. 97 59 53 53

Party grill kan lånes
Afhentes og afleveres rengjort.
Bestilt øl og vin kan afhentes
hos undertegnede.
Kontakt Verner Hansen,
Eskovvej 13
Tlf. 9759 6912

Salling

Mini
Maskine
Service
18

Jernbanegade 15, 7870 Roslev
Tlf. 97 57 17 00
Salling Mini Maskine Service udfører græsslåning for private og grundejerforeninger.
Hvis De ikke selv kan afse tid til at slå græsset ved sommerhuset, så skal De bare ringe
til Salling Mini Maskine Service
Tlf. 9759 1117 . Mobil 2014 0417
Salling Mini Maskine Service
v/Per Dalstrup . Glyngemark 10 . Glynge . 7870 Roslev
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Layout og produktion:
Demuth Graphic
Oplag: 340 eksemplarer
Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Støt vore annoncører
– de støtter os ...

Bestyrelsen er ansvarshavende.
Deadline for næste nummer er
21. marts 2009.

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

For private og virksomheder:
• Rengøring
• Havearbejde
• Pedelopgaver
• Andre opgaver efter behov
Godkendt til hjemmeserviceordening
Jørgen Sonne Kristensen • Debel 50 • 7884 Fur
E-mail: sonnes@tele2adsl.dk

Ring for at høre nærmere Tlf. 4158 8565

TRÆLASTHANDEL

SKIVE • HOLSTEBRO • ROSLEV
www.roslev.dk
februar
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Eskov Strandpark Vandværk
Budget for 2009
Budget
2009
0
10.000
6.000
1.500
10.000
7.200
26.000
1.000
61.700

Beregningsgrundlag for m3-pris
Udskiftning af målere
Rep. & vedligeh. af vandværk & anlæg -50%
Rep. & vedligeh. af boringer & pumper - 50%
Renholdelse
Elforbrug
Kortlægning vandressourcer
Tilsyn og kørsel - 50%
Ejendomsskat
I ALT
Kalkuleret forbrug: 13.500 m3
Beregningsgrundlag: kr.4,57

4,60

Beregningsgrundlag for fast afgift
Rep. & vedligeh. af vandværk & anlæg -50%
Rep. & vedligeh. af boringer & pumper -50%
Småanskaffelser
Forsikringer
Kasserer
Kommunikation
Opkrævning af afgifter
Revision
Generalforsamling
Porto / papir m.m.
Mobiltelefon
Eskov Nyt
Edb support
Kontingenter m.m.
Kursus
Vandprøver
Bestyrelsesmøder samt kørsel
Tilsyn og kørsel -50%
Diverse
Tab på debitorer
I ALT
Antal forbrugere : 294
Kr. 135.600
461,22
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Realise.
2008
0
30.150
6.746
1.970
10.591
5.100
24.968
878
80.403
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10.000 30.150
6.000
6.746
1.000
0
5.600
4.216
8.000
5.812
2.500
2.486
26.500 24.210
8.000
7.440
10.000 10.798
1.500
2.400
2.000
1.152
4.500
3.947
1.000
995
4.000
3.457
0
0
9.000
3.310
9.000
2.600
26.000 24.968
1.000
0
0
0
135.600 134.687
465

ESKOV STRANDPARK VANDVÆRK
TAKSTBLAD 2009
Fast afgift:

Drift
465 + moms

Ledningsnet
150 + moms

Målerleje
60 + moms

Kubikmeterpris: 4,60 excl. moms og grønne afgifter

Gebyrer:

Gebyr for manglende flyttemeddelelse:
Rykkergebyr ved manglende betaling:
Gebyr ved brud af plombe ved vandmåler:
Gebyr for lukning af vandtilførsel:
Gebyr for flytteopgørelse – efter anmodning

100
100
500
500
150

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Betales vandafgift og gebyrer ikke efter 1. rykker, afbrydes vandforsyningen
uden yderligere varsel, og sagen overgives til inddrivelse gennem retslig incasso.
Lukkegebyr og skyldige afgifter skal betales forud for genåbning af vandforsyningen.
Lukning af vandforsyningen vil ske ved plombering af hovedhanen. Eventuelt
brud af denne plombe medfører, at vandværket kan fastsætte forbruget
skønsmæssigt og vil medføre politianmeldelse.
Tilslutning af nye forbrugere
Fast afgift på kr. 1.500,00 med tillæg omkostninger til fremføring af ledning,
tinglysning jfr. vandværkets regulativ.
Alle priser er excl. moms.

Husk at meddele ændringer som salg og flytning til EnergiMidt

Vandværkspasser:
Tlf. 40 16 62 04

Administration:
Tlf. 97 59 60 96

Agner Jensen,
Floutrupvej 10, Selde,
7870 Roslev
Tlf. 97 59 62 04

Knud Bækgaard,
Skivevej 9, Selde
7870 Roslev
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Eskov Strandpark Vandværk
indkalder til ordinær generalforsamling
lørdag den 23 maj 2008 Kl.13,30
i Selde Sognegård, Skolebakken 8, Selde.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. marts 2009,
så det kan komme med på dagsordenen i det næste blad.

Venlig hilsen Bestyrelsen

➢ Nyt sommerhus
➢ Tilbygning

➢ Vinduer/døre
➢ Træ-terrasse

Tømrer Jørgen Richard Rasmussen
20 29 59 08
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Eskov

Nyt

n r.

1

Afsender:
Demuth Graphic
Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes
om varig adresseændring.

Eskov Strandpark
Grundejerforening

Eskov Strandpark
Vandværk

Formand: Verner Hansen
Eskovvej 13
9759 6912
Eskov Strandpark
2266 0791
7870 Roslev
asbjerg@dlgpost.dk

Jens Skytte Jensen
Storegade 24
8850 Bjerringbro

Næstformand: John Kristian Wolff
Overbæk 9, Jegerup
7454 1097
6500 Vojens
2099 1097
Stranddalen 113
igw@dlgmail.dk

Carsten Bendtsen
Ørnevej 26
7400 Herning

Kasserer: Kurt Pehrson
Dronningensgade 8,1
9751 3632
7000 Fredericia
2285 2389
Stranddalen 14
kpehrson@mail.tele.dk

Administration
Knud Bækgaard
Skivevej 9, Selde, 7870 Roslev
ib-kb@mail.tele.dk
9759 6096

Alt mulig mand: Jens Dam
Dåsbjergvej 8, Vridsted
9754 7318
7800 Skive
2220 3709
Stranddalen 125
jens.dam@ofir.dk

Johannes Jørgensen
Norgaardsvej 15
7800 Skive

9752 6553

Sekretær: Svend Marcussen
Skovbakken 21
9752 7761
7800 Skive
2021 6822
Eskovvej 34
skovbak@get2net.dk

Agner Jensen
Floutrupvej 10, Selde
7870 Roslev

9759 6204

Eskov Strandpark Vandværk
✆ 4016 6204
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Eskov

Formand

8668 1687
Næstformand

9722 3498

Tilsyn: Agner Jensen
✆ privat: 9759 6204
Nyt

n r.

1

