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Sol over det skønne Eskov

22. årgang

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

Alle formere for inddækning - Kviste Tagrender Skorstene

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

Tlf. 3051 0424

Vils Entreprenør og
Grønning Mørtelværk

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

Nørre Allé 21 . 7980 Vils

Telefax 97 59 28 59
E-mail: dtb@dtb-durup.dk
www.dtb-durup.dk
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Formandens beretning 2009
Jeg vil gerne byde alle nye som ”gamle” beboer velkommen til et nyt år i
Eskov Standpark.
Arbejdslørdag blev droppet i efteråret. Bestyrelsen stod for arbejdet med
at lukke ”området” ned lige som sidste år.
I efteråret var vi ude at se på nye badebrotyper, men er siden gået i
gang med et større projekt, som gerne skulle munde ud i, at vi får finansieret både en ny badebro, et grillhus og nyt handicapvenligt toilet med
bruser både ude og inde.
Med hensyn til søsætning badebroen, var vi desværre nødsaget til at
sætte den gamle badebro lidt i stand og sætte den i vandet, da vi ikke
har fået den samlede pakke hjem inden, vi skulle have den i vandet.
Vi har lagt al overskydende jord og sand fra dræning af Standdalen ned
på bålpladsområdet, hvor det bliver bredt ud, så det forhøjer området,
så vandet har en mulighed for at løbe fra, i stedet for at samle sig på
midten – til glæde for alle der bruger bålpladsen til at aflevere grenaffald. Efter endt dræning skulle der ikke være de store problemer for de,
som har grunde op til Stranddalen længere. Kystvej bliver også renoveret
i kanterne, så vandet ikke længere løber langs med vejen, men gerne
skulle løber bort i drænrørene. Vi får også renoveret den nederste del af
Eskovvej, så skulle der heller ikke være flere problemer her.
Med hensyn til store – høje træer har, vi også stået og snakket om på de
sidste mange generalforsamlinger, men nu ser der endelig ud til der sker
noget. Der er rigtig mange der allerede har fældet deres gamle høje træer,
til glæde for de rigtig mange – og det skal de have en stor ros for. Der er
selvfølgelig stadig endnu et par træer der godt kunne fældes, men når nu
folk er gået i gang, så følger de, der mangler nok efter. Kystvejen er blevet
væsentlig kønne inden for det sidste år – men der er stadig nogle hybenbuske og fyrretræer der falder ud over græskanterne – husk jer der bor
langs Kystvejen, I er det første indtryk alle besøgende får af området.
Vi har også fået lavet et nyt logo, og da vi kun har fået positive
tilkendegivelser, må vi gå ud fra, at det er det logo vi benytter os af
fremover.
Vi er også ved at få lavet nyt velkomst skilt.
Med hensyn til svinefarmen på toppen af bakken – har vi haft nogle
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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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møder med Kjeld Pedersen, Floutrupvej 24 – vi har indsendt indsigelser
m.v. men hvad det ender ud med, ved vi ikke i skrivende stund.
På bestyrelsens vegne håber jeg, at fællesområder, sti m.v. er blevet
slået i det omfang, som var nødvendig, ellers må vi have nogle tilkendegivelser omkring det.
Ny skilte – vi håber alle har lagt mærke til de nye skilte vi har fået, så
alle husnr. passer til veje og stier. Og så har det ikke kostet grundejerforeningen en krone.
Vi har også solgt den sidste del af Eskovvej nr. 104 til Eskovvej nr. 100
Med hensyn til den megen opgravning langs Stranddalen, gør vi
opmærksom på, at det er sket for kommunale kroner. Både kloakeringen
og strømpeforingen i området. Renovering af rabatterne vil ske snarest.
I sommer havde vi en rigtig god Sankt Hans fest, det var bare synd der
ikke var plads nok til alle. Det håber vi så på, at vi kan råde bod på i år.
For selvfølgelig skal der være plads til alle, der gerne vil være med til en
hyggeaften. Vi havde fået gang i grillen og man kunne købe både øl, vin
og pølser med brød, men man kunne også selv have mad med, som
man så kunne lægge på grillen.
Der har gået mange rygter om både det ene og det andet. Med hensyn
til høje træer er vi blevet konfronteret med, at vi fra bestyrelsens side
udpegede de træer, vi ville have fældet og så bestilte vi bare en entreprenør til at udføre arbejdet. Det kan vi med sikkerhed sige, det har vi
aldrig gjort eller haft tanker om at gøre – det er den enkelte grundejer,
der selv har fået træerne fældet, hos en ”entreprenør” hvis de ikke selv
har gjort det. Det er ikke noget bestyrelsen har været involveret i, men
hvis man gerne vil have fældet et træ eller flere, som man ikke selv kan
magte, kan man rigtig nok bare henvende sig til mig, så har jeg et hold
der kommer og fælder træerne, tager træet med sig og rydder op efter
sig. Men det er ikke noget, jeg påtager mig.

Verner Hansen
formand
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Grundejerforeningen Eskov Strandpark

Generalforsamling
Selde Sognegård, Skolebakken 8, Selde
Lørdag d. 3. maj 2009 kl. 15.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regenskab og buget / godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkommende forslag
5a. Forslag fra bådlaug
6. Valg af formand, Verner Hansen er på valg (villig til genvalg)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
på valg er Kurt Pehrson (villig til genvalg)
på valg er Jens Dam (villig til genvalg)
8. Valg af en supplant til bestyrelsen
9. Valg af revisor:
på valg er Erik Baunsgård Jensen
10. Evt.

Generalforsamlingen er røgfri.

Vi tilbyder kvalitetsvin og spiritus fra det meste af verden, til priser der nærmer sig engros.
Få tilsendt vores prisliste fra nedenstående mailadresse.
Bestilt øl og vin kan afhentes hos Verner Hansen, Eskovvej 13 –
tlf. 97596912. Ved større ordrer kan de evt. leveres i sommerhuset.

Egeris Kiosk og Vinhandel

Kirke Allé 102 (Egeris Torv)
7800 Skive
97 52 27 62
kpehrson@mail.tele.dk • www.egerisvin.dk
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Ugeavisen MIDT PÅ UGEN kan afhentes gratis ved
Købmanden i Junget og Brugsen i Selde

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

Har du et problem med
selv at få fældet træerne?
– kan du kontakte Verner
Hansen, Eskovvej 13
Tlf. 97 59 69 12

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

Han hjælper gerne med
vejledning.
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Fra bestyrelsen
Bestyrelsen vil gerne rose de grundejere som har været flittige med
motorsaven her i vinter halvåret. Det ser rigtig godt ud de fleste steder.
Angående kystvejen ser det rigtig flot ud at de store grantræer er fjernet,
og flere grundejere er i gang med en oprydning langs vejen.
Da vejen er det første indtryk, som vores gæster og andre besøgende
får når de kører ned i vores flotte område, vil bestyrelsen bede grundejerne, som har grund og evt. skråning ud til Kystvejen om at få disse
trimmet, så indfaldsvejen og rabatter ser velholdte og indbydende ud.
På forhånd tak.

Bestyrelsen
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Årsregnskab 2008
Grundejerforeningen Eskov Strandpark
budget
2009
debet
kredit
272.000
12.000
1.500
285.500

kontingent
annonceindtægt
øvrige indtægter
Vedligeholdelse m.v.
veje
fællesarealer
stier
grøfter
bålplads
nøgler
toilethus
badebro
bådelaug
lejeplads
arrangementer m.v.
småanskaffelser

115.000
56.000

32.598
38.504
8.519
8.171
3.198
150
453
111
6.000
7.864
1.967
125
107.660

6.000
8.000
3.000
188.000

Adminitrationsomkst.
kontorhold
regnskabsmæssig ass.
support, abnn. m.v.
forsikringer
edb-udgifter
porto og gebyrer
ref. Grundejer. Bestyrel.
Generalforsamling
Bestyrelsemøder m.v.
Kørselsgodt.
tlf. godtgørelse
Eskov nyt
porto Eskov nyt
Diverse

1.000
10.000
5.000
6.500
1.000
500
5.000
6.000
12.500
38.000
5.000
22.000
7.000
600
120.100

Afskrivning
Finansielle indtægter
Årets resultat

638
9.300
4.622
6.308
1.143
625
6.500
6.090
12.604
37.565
6.600
20.631
6.155
10.961
129.742
3.063
5.500

-17.100
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debet
kredit
272.000
12.375
1.680
286.055

årgang

3.368
48.958
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Specifikation af Diverse: beløb
Trykning af vedtægter
Bespisning af interne revisor
Kontingentafregning
Øreafreging
TOTAL

10.961
7.120
435
3.400
6
10.961

Regnskabet er ikke i skrivende stund underskrevet af bestyrelsen, men bestyrelsen er
bekendt medregnskabstallene.
Vore interne revisorer Lars Fisker og Erik Baunsgaard Jensen har ikke gennemgået
billagene endnu, men det gør de tirsdag den 5.5.2009.
Skulle der mod forventning være kritiske bemærkninger fra vore interne revisorer vil
disse være tilgængelig på generalforsamlingdagen, og jeg vil der, efter bedste evne
prøve at gøre rede for disse.
Til gengæld er regnskabet revideret og gennemgået af BDO – statsaut. Revisor,
Slotsgade 3, 7800 Skive.

Sankthans fest den 20-06-2009
Grill er klar kl 18.00
Bål bliver tændt kl 21.00
Båltalen vil blive holdt af fhv. borgmester i Skive Knud Olsen
Drikkevarer kan købes
Ringrider pølser med brød
Vand
5 kr.
1 pølse med brød
10 kr.
Øl
10 kr.
3 pølser med brød
25 kr
Vin
40 kr. pr. flaske

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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✄

Porto

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

TØMRERMESTER

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

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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Sommerkoncert i Selde Kirke med

VOLUSPA
Mezzosopran: Ingeborg Fangel Mo, Norge
Guitar: Anders Kappel Øvre, Trinidad
i den nyrenoverede kirke med den fantastiske akustik.

Torsdag den 30. juli 2009 kl. 19.30
VOLUSPA samles et par måneder om året om sommeren og giver koncerter i
Norden. Programmet kombinerer den spanske folketone med den nordiske musiktradition, med værker bl.a. af Manuel De Falla og Carl Nielsen.

Entré: 50,00 kr.

Arr.: Selde Menighedsråd

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

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

Benzin - Apotek - Frisk bagerbrød
KWIK SPAR JUNGET Tlf. 97 59 77 22
V/ Winni Jensen
Fjordvej 102
14

Fax 97 59 66 99
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Åbningstider:
Alle ugens dage
Fra kl. 8.00 - 18.00

Fritidsgudstjeneste og koncert
ved Eskov Strand – Legepladsen
Søndag den 9. august 2009 kl. 14.00
Efter friluftsgudstjenesten er der kaffebord.
Øl og vand kan købes.
Herefter vil der være musikalsk underholdning
– kunstnere annonceres senere.
Alle er velkomne.
Arr.: Selde, Åsted, Junget og Thorum menighedsråd.

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

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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Badebro/Fjordpark
Sidste år blev vi enige om, at vores badebro er ved at være udtjent, derfor har bestyrelsen været ude for at kigge på lidt forskellige badebroer,
en badebro er nemlig en temmelig stor investering.
Vi har haft kontakt til seks forskellige firmaer, der laver badebroer. De har
alle frarådet os, at få en flydebro igen, da de ikke mener, den er lige så
holdbar, som en fast bro.
Men en badebro har en pris på ca. 150.000 kr. plus moms, det er
mange penge, derfor har vi haft kontakt til kommunen om de evt. kunne
give tilskud. Desværre havde kommunen ikke penge de direkte kunne
hjælpe med til en b adebro, i det der så er mange andre steder, der
også skal have tilskud til fx. en badebro eller andre projekter. Men efter
mange gode møde med kommunen, er vi kommet frem til, at kommunen kan være vores partner i et større projekt. Derved kan søges penge
hjem fra div. fonde. Kommunen vil være den økonomisk ansvarlige, på
den måde slipper vi bl.a. for at skulle betale moms. Vi har nu et meget
godt samarbejde med Anders Rask og Ditte Staun fra Skive Kommune.
Vores projekt er, at vi får den udtjente badebro udskiftet, lave nye stier
ned til badebroen, få div. bænke udskiftet i området, det gamle toilethus
skal udskiftes med et nyt toilethus på 4,8 m2, indrettet så det også kan
benyttes af gangbesværede og folk med handicap. Ved siden af toilethuset opføres en overdækket madpakke- og grillhytte, hytten indrettes
fleksibelt med flytbar grill, løse borde og bænke. Derudover sløjfes rensningsanlægget ved at bassinet fyldes op, trådhegnet fjernes og servicebygningen rives ned (rensningsanlægget skal nedlægges og spildevandet
bliver pumpet til Selde). På pladsen for det tidligere rensningsanlæg placeres tre shelters i rundtømmer i den sydligste ende af området.
Hvorfor så lave så stort et projekt? For at ramme en større målgruppe,
hvorved der vil blive åbnet mulighed for at søge tilskud flere steder, end
hvis der kun søges til en badebro. Derudover vil det selvfølgelig forskønne området og øge muligheden for en dejlig tur i naturen.
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Alt dette er en meget langsommelig affære. Der skal søges penge hjem
flere steder og det er ikke tilladt at starte projektet inden alt er på plads.
Derfor kan det godt være, vi må nøjes med den gamle badebro i 2009,
og håbe på det bedste til næste år. Vi har mange ansøgninger ude lige
nu, vi har også fået afslag fra nogen, men har til gengæld fået bevilliget
tilskud fra afd. for By- og Landsbyudvikling – Skive Kommune 190.000
kr. og fra LAG – Skive (EU-midler) 100.000 kr. samt Tips og Lotto
(Friludtrådet) 100.000 kr. Det samlede projekt er på i alt 733.000 kr.

Venlig hilsen fra bestyrelsen
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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.
Kontakt Verner Hansen,
Eskovvej 13
Tlf. 9759 6912

Salling

Mini
Maskine
Service
18

Salling Mini Maskine Service udfører græsslåning for
private og grundejerforeninger.
Hvis De ikke kan afse tid til at slå græsset ved sommerhuset, så skal De bare give os et ring.
Nyhed: Udlejning af brændekløver 25 tons tryk, model
MTD LS 550. Kan både kløve lodret og vandret. Er
benzindrevet og er ikke afhængig af strøm. Trækkes
af 6,5 HK Briggs & Stratton motor.

Tlf. 9759 1117 . Mobil 2014 0417
Salling Mini Maskine Service
v/Per Dalstrup . Glyngemark 10 . Glynge . 7870 Roslev
Eskov
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Hvad sker der på Fur?
Havnen er hvert år den naturlige ramme om nogle af de største begivenheder på Fur:
Muslingedagen, sidste lørdag i maj.
Fur Rundt Marchen, 2. lørdag i juli.
Træskibssejladsen Limfjorden Rundt, 2. fredag i september.

Salling
Åben Kirker og Herregårde i 2009.
Den 14. juni 2009 åbner nogle af egnens kirker og herregårde for besøg.
Også Kjeldgård vores nabo.
Flere oplysninger på www.visitskive.dk

TRÆLASTHANDEL

SKIVE • HOLSTEBRO • ROSLEV
www.roslev.dk
april
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Eskov Strandpark Vandværks
generalforsamling
Lørdag den 23. maj kl. 13.30 i Selde Sognegård
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab for 2008 forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad fremlægges.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er
Carsten Bendtsen, Agner Jensen og Johannes Jørgensen
samt suppleanten Leif Kruse Jensen
6. Valg af revisorer: På valg er Bent Vilsgaard Larsen og revisorsuppleanten Erik
Baunsgaard Jensen
7. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for
Andelsselskab med begrænset ansvar A. m. b. a.
8. Eventuelt.

Beretning om det forløbne år 2008
Vandværkets drift.
Der har ikke været væsentlige driftsstop i løbet af året. En defekt relækasse for strømforsyningen til boringerne er blevet udskiftet. Rutinetjek af boringer, udsyring og
udskiftning af pumper med eftersete og reparerede pumper er foretaget.
Der har ikke været konstateret væsentlige utætheder på ledningsnettet. Hos forbrugerne er der målt 12660 m3. Og der er i alt oppumpet 13242 m3, hvilket giver et svind
på ca. 4% som ikke er alarmerende, idet selvaflæsningstidspunkt hos forbruger ikke er
helt sammenfaldende med aflæsningen af hovedmåler på vandværket.
Vore vandanalyser er stadigvæk fine, og der er ikke antydning af pesticider, men det
kan vi måske ikke forvente vil fortsætte, hvis vi skal levere vand til en planlagt stor
udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Søborgvej 2, hvilket jeg vil vende tilbage til senere i min beretning.
I forsommeren omlagde vi den del af forsyningsledningen, der gik tværs over grunden
på Søborgvej 2 og som var beliggende under de gamle staldbygninger til at følge vejen
rundt om hjørnet. Det drejede sig om ca. 190 m hovedledning.
Også energiforbruget ser ud at være stabilt på omkring 1 kwh. pr. m3.
Der er tilsluttet en ny forbruger på Søborgvej 8 i december.
Følgende skal udføres i 2009
Rutinetjek af den ene boring, Der skal udskiftes nogle hovedventiler inde på vandværket samt i en brønd.
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Økonomi og takstblad
Regnskabet udviser et overskud trods det, at vi har udskiftet hovedledning for kr.
60.000,00. Kubikmeterprisen har vi forhøjet med kr. 0,45, medens den faste afgift er
uændret.
Afslutning
Der har i årets løb været arbejdet med nye vedtægter for omdannelse til Andelsselskab
med begrænset ansvar A.m.b.a. som bringes i forslag af bestyrelsen på generalforsamlingen.
En anden sag, som har beskæftiget bestyrelsen, er en dokumentationsrapport over
kortlægning af grundvandsressourcen i Selde - Junget området, som kom i efteråret
som resultat af undersøgelser, der blev foretaget i årene 2002 til 2006 i det gamle amt
og siden viderebearbejdet af Miljøcenter Ringkøbing med rettelser og opdateringer
modtaget den 2 februar 2009. Den fortæller os, at vore boringer er beliggende i et
særligt følsom risiko område for nedsivning af nitrat og pesticider. Efter rapporten vil
det muligvis ske meget hurtigere end tidligere antaget. Vi henter vort vand i det
sekundære grundvandsmagasin hvor vandgennemtrængningen nu antages kun at
være 14 til 16 år. På Søborgvej 2, som er forbruger hos os, er der ansøgt om udvidelse af et svinebrug fra 150 dyreenheder til 465 dyreenheder med et vandforbrug op til
20000 m3 pr. år efter vore sidste oplysninger. Det vil betyde at vi skal suge 3 gange så
meget vand op af vore boringer, idet vort nuværende årlige forbrug er 13.000 m3, og
rapporten advarer os jo netop om ikke at trække hårdere på grundvandet for derved
at hindre eventuel forurening. Vi kan også se af rapporten at Selde Vandværks nye
boring ligger i samme OSD område, og at vore indvindingsoplande overlapper, hvilket
må betyde at vi har samme interesse i at beskytte vore kildepladser. Vi er oprindeligt
et vandværk, der kun skulle forsyne sommerhusområdet Eskov Strandpark, men blev
senere pålagt et forsyningsområde, der omfattede 20 gårde og huse (med et forholdsvis beskedent forbrug), og hvoraf der måske højest er et par huse tilbage der
mangler at blive tilsluttet før vandværket er fuldt udbygget. Et vand forbrug af den
størrelse som der nu kan blive tale om vil stille krav til os om omkostninger til udbygning i millionklassen. Dette har vi meddelt på et møde vi har været til på teknisk forvaltning, hvor også Skive Vand A/S var deltager og hvor vi fremførte at vi ikke var interesserede i leverancen af ovennævnte grunde. Skive Vand A/S var heller ikke varm på
sagen. Geolog Henrik Bang Andersen fra kommunen gennemgik dele af
Dokumentationsrapporten over Grundvandsressourcen, og fremviste tegninger og
grafer der bekræftede vore bange anelser angående risikoen for at nitrat- og pesticidforureningen kunne escallere, hvis oppumpningen blev forøget som omtalt. Vi afsluttede mødet med at vi ville afvente resultatet af om udvidelsen overhovedet blev en
realitet. Men vi skulle under alle omstændigheder mødes igen for at finde løsninger til
beskyttende foranstaltninger og indsatsplaner for vore kildepladser. Det er så hvad vi
ved om sagen i skrivende stund her midt i marts.
Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i årets løb,
ikke mindst Agner for hans indsats med tilsyn og pasning af vandværket og en stor tak
til Knud for styring af regnskabet og henvendelser.

Jens Skytte Jensen
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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

22

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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JC
MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!

Layout og produktion:
Demuth Graphic
Oplag: 340 eksemplarer
Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Tlf. 2513 3124

Bestyrelsen er ansvarshavende.
Deadline for næste nummer er
5. juni 2009.
Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

Støt vore annoncører
– de støtter os ...
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Vedrørende Eskov Vandværks ejerforhold
Så må vi igen opleve det, at der ikke bliver fremlagt dokumentation. Knud
Bækgaard blev i referatet fra vandværkets generalforsamling den 3. maj 2008,
citeret for at have sagt at adskillelsen mellem vandværk og grundejerforening blev
fuldbyrdet den 30. juli 1993. Jeg har bedt Knud Bækgaard fremlægge dokumentation. Intet bliver fremlagt.
I stedet retter vandværkets bestyrelse henvendelse til advokat Laurits Nielsen og
beder ham gennemgå nogle papirer, og så får man, måske tilfældigt, det svar som
man forventer. Det svar man tidligere fik fra Fællesrepræsentationen for private
vandværker i Danmark er ikke blevet fremlagt, det kunne nok ikke bruges, hvis det
altså passer man har rettet henvendelse.
Hvis den opmærksomme læser har fulgt med i sagen, så har der aldrig været rejst
spørgsmål om hvem der er medlemmer af Eskov Grundejerforening og hvem der
er medlemmer af vandværket, men det hævder advokaten at kunne læse i de
papirer han har fået udleveret. Tillykke med det. Jeg ved ikke om advokaten er
ordblind, men jeg tror det, eller også er der klister på brillerne. At det måske medfører en vis forvirring, når Laurits læser både vedtægter, regulativ og deklaration
er jo beklageligt, men når han efterfølgende udtaler sig på det måske forvirrede
grundlag – ja så kan man vel ikke forvente andet end et forvirret svar – og det har
vi fået.
Spørgsmålet om ejerforholdet blev rejst af Jens Skytte Jensen og ingen anden på
grundejerforeningens generalforsamling den 27. maj 2006.
Hver gang jeg beder om dokumentation for de påstande Jens Skytte Jensen fremsætter, kommer dokumentationen ikke, men altid en ny påstand uden dokumentation.
Nu er man ved hjælp af advokaten kommet frem til, at Jens Skytte Jensen kan
få ret i sine påstande han ikke kan/vil dokumentere – der skal bare vedtages
nye vedtægter. Du, Laurits Nielsen, burde som tidligere formand for Skive
Grundejerforening og ejendomsmægler vide, at uanset hvor meget vrøvl der ellers
diskes op med, betyder det altså noget, når der er tinglyst skøde på en ejendom
eller anden tinglysning, så kan et ejerforhold eller tinglysningen ikke bare aflyses,
fordi en formand for et vandværk lider af volumensyge og gerne vil være konge.
Det koster vel en “bondegård” med nye tinglysninger af deklarationer på alle
grundene. Hvem skal betale. Og når det ikke er nødvendigt. Skip bestyrelsen
for vandværket i stedet, det koster ikke noget. Og jeg tror ikke vandværket bare
kan ændre på det, når det er tinglyst.
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Advokaten svinger sig også rigtig op angående det I/S der har været siden
01.10.1993 vedr. vandværket. Laurits Nielsen prøv at undersøge ved enten Skat
i Skive eller Thisted hvorfor vandværker (læs vandværker) er registreret som I/S
i 1993. Det har intet med ejerforhold eller medlemskab at gøre. Fordi det offentlige registrerer vandværker som I/S, bliver ejendomsretten da ikke ophævet.
Og så vil du at vandværket skal omdannes til et a.m.b.a, vandværket er et andelsselskab, (der betales ikke skat). Læs § 22 i vandværkets vedtægter. Du har tidligere stillet spørgsmål (bilag 1), som du også fik svar på (bilag 2)(trykt i Eskov Nyt
nr. 6/1993). Vi medlemmer er tidligere blevet benævnt som anpartshavere – interessenter, men senest er Skytte Jensen så kommet frem til, at vi er andelshavere.
Og det er jo i overensstemmelse med vedtægterne (når eller hvis de gælder).
Eskov Vandværk er registreret som I/S med fire ejere, hvorfor er der kun fire ejere,
hvorfor er vi ikke alle registreret som ejere, når vi er/var interessenter, som Jens
Skytte Jensen tidligere hævdede. Det næste man kan forvente at høre, er vel at
Jens Skytte Jensen har forsøgt, at få det originale skøde på vandværket udleveret
hos Eskov Grundejerforenings formand/bestyrelse, men det håber jeg ikke de har
udleveret, da de jo skal varetage medlemmernes interesse.
Jeg kan kun anbefale grundejerforeningens bestyrelse, at kontakte vores organisation om hjælp, for at varetage vores interesse. De må vide hvilken advokat, der
har viden om, hvordan man læser vedtægter, regulativer og tinglyste deklarationer, uden at blive forvirret. men sådan en advokat tror jeg ikke findes i Skive eller
omegn – så er det sagt. Og så bør der rejses sag mod Fællesrepræsentationen
for private vandværker i Danmark (FVD), de siger i 1993, at de nye vedtægter
er udarbejdet, så de juridiske ting (forhold til love, cirkulærer m.v.) omkring
vandværket er i orden og i overensstemmelse med grundejerforeningens vedtægter (og tinglyst deklaration). Se bilag 1 side 15 Eskov Nyt nr. 4/2008. Nu får
vi så at vide de ikke gælder og grundejerforeningen ikke er ejer af vandværket,
selv om har skøde på det og det er tinglyst. Skrivelsen fra FVD af 23. juni 1993
er vedlagt som bilag 3.
Jeg synes det er utroligt, at en tinglysning kan forældes så hurtigt, når der ikke er
en tidsbegrænsning på det tinglyste, men det er jeg sikker på, at Laurits Nielsen
har en god forklaring på, hvorledes noget sådant kan ske. Den ros skal han have.
Og så bør grundforeningens bestyrelse fremsætte det tilbud til vandværkets
bestyrelse, at de trækker sig frivilligt og grundforeningen overtager det overordnede administrative ansvar for vore interesser. vandværkets bestyrelse sidder vist
bare og plejer egne interesser. Men det kan jo tages op, senest til generalforsamlingen og det bliver det. Med dokumentation naturligvis.
Jens Skytte Jensen har tidligere fremsat påstande om, at hvis man var medlem af
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grundejerforeningens bestyrelse, så kunne man ikke vælges til vandværkets bestyrelse, ikke engang som suppleant. Det er jo helt ude i hampen, men det passer
godt ind i Jens Skytte Jensens program. Så er der ingen der kigger ham over skulderen. Hvsi man er medlem af grundejerforeningen, er man valgbar jvf. vedtægterne.
Jeg synes Jens Skytte Jensen skulle holde sig for god til at indsætte opdigtede personer på adresser i Stranddalen, men det er vel kun, hvad der kan forventes. Eller
fremlæg dokumentation for, atd er bor en person ved navn Poul Erik Nielsen på
nævnte adresse, men det kan/vil du jo heller ikke Skytte.
Nu har jeg efterlyst dokumentation flere gange, men hverken Skytte eller
Bækgaard m.fl. har villet fremlægge dette. Hvis man nu læser advokatens skrivelse ligeså roligt igennem, så står der faktisk i brevet, at jeg har ret i min
påstand, at det er Eskov Grundejerforening, der ejer vandværket.
Grundejerforeningen står som ejer af grunden indrømmer advokaten nu, det
er da altid noget. læs hvad der står i skrivelsen (trykt i Eskov Nyt nr. 6/1993)
fra FVD (bilag 3) ad vandværkets styrelse første punktum. “Økonomien må
ikke sammenblandes mellem vandværket og de aktiviteter ejerkredsen i øvrigt
beskæftiger sig med”. Og det var det vi bl.a. tog stilling til på generalforsamlingen i 1993. Der står intet om at grundejerforeningen skal afstå ejendommen Kystvejen 1 d, nogen steder i skrivelsen. Det var ikke på dagsordenen, det
var ikke med i bestyrelsens beretning, at vi skulle afstå grund eller bygninger
til vandværket, tvært imod blev det fremhævet, at det var grundejerforeningen, der ejer vandværket. Derimod står der i vandværkets regulativ, vandværket ejes af Eskov Grundejerforening, det står i den tinglyste deklaration, at
grundejerforeningen ejer vandværket. Det står ingen steder i vandværkets
vedtægter, at vandværket ejer vandværket. Der må være mindst fire i vandværkets bestyrelse, der kan erindre, hvordan regnskabet tidligere (før 1993)
var en sammenblanding af både vandværk og grundejerforening. Ellers vil jeg
gerne fremlægge dokumentation.
Men advokatens påstand om at vore vedtægter, regulativ og tinglyst deklaration
ikke skulle gælde, er dog det mest sygelige, jeg har hørt længe. Hidtil er det kun
Jens Skytte Jensen, der har hævdet, at de ikke gælder, men nu er I TO, Laurits
Nielsen. Men jeg er ikke overrasket. Hvis det forholder sig sådan, er det jo ikke
nye vedtægter, men stiftende generalforsamling, der skal indkaldes til i stedet. Og
jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis vandværkets bestyrelse får det råd fra
advokaten og følger det. Måske skal der så også ansættes en lønnet direktør for
vandværket.
Jeg synes det er i orden, at Jens Skytte Jensen brokker sig over lange indlæg fra
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mig, men han er selv skyld i det. Hvorfor læser du/I ikke korrektur på det I bringer i Eskov Nyt, hvis I gjorde det, ville I måske have opdaget at advokaten fabler om medlemskab og ikke ejerskab, som det hele tiden har været stridens
kerne. Det var jo spørgsmålet om ejerforholdet, som en advokat skulle se på,
som du skriver i indledningen i Eskov Nyt nr. 1/2009 side 16. Men jeg har hørt,
du kan være en spøgefugl.
Hvis det forholder sig som advokaten påstårm at de oplysninger og det grundlag (vores vedtægter, regulativ og tinglyst deklaration) vi tog stilling til i 1993,
ikke holder, eller der senere er fiflet med noget, så er der måske tale om kriminelle forhold, som andre så må undersøge og tage sig af.
Laurits Nielsen har tidligere været fremme med, at vedtægtsændringerne der
blev gennemført på den extraordinære generalforsamling den 06.08.93, er der
risiko for til sin tid kendes ulovlige. Hvsi det forholder sig sådan, ser det ud
til, at problemet er løst. Så sidder bestyrelsen i vandværket jo på et ulovligt
grundlag. Jeg synes det lyder spændende. Så er det ud af vagten.
Efter generalforsamlingen i 2007 foreslog du selv, Jens Skytte Jensen, at det med
ejerskabet til vandværket måtte vi kunne finde ud af, uden at bladen advokater ind
i det. men det er du nok gået fra eller har glemt, eller er det dårlig samvittighed
der nager. Det er måske for svært.
Hvorfor skal det være advokat Laurits Nielsen, hvis der måske skal udarbejdes nye
vedtægter, hvorfor kan FVD, der jo må være eksperter, ikke gøre det. Men vi har
de vedtægter, vi skal bruge.
Hvorfor kan Jens Skytte jensen ikke respektere, at det ikke er egne midler, han har
med at gøre. Ret dog henvendelse til de organisationer, vi er medlem af. Både
grundejerforeningens og vandværkets.
Vandværkets bestyrelse bør betale advokaten af egen lomme, når de ikke vil
respektere de vedtægter, regulativ og tinglyst deklaration, der gælder.
Bilag 1, 2 og 3.

Kristian Pedersen
Bjarkesvej 22
7800 Skive
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BILAG 1

BILAG 3

BILAG 2

ÅRSRAPPORT for 2008
Eskov Strandpark Vandværk I/S
Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor
Til interessenterne i Eskov Strandpark Vandværk I/S
Vi har revideret årsrapporten for Eskov Strandpark Vandværk I/S for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2008, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Eskov Strandpark Vandværk I/S’s ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en
årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision.
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse
standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen
med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger,
der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
interne kontroller, der er relevante for interessentskabets udarbejdelse og aflæggelse
af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Eskov Strandpark
Vandværk I/S´s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af
resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Roslev, den 8. februar 2009
REVISION LIMFJORD
Registreret Revisionsaktieselskab
Kaj Plejdrup
Registreret revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note
1 Omsætning

2
3

2008
293.643

2007
344.643

50.906
49.933
100.839
192.804

77.195
49.936
127.131
217.512

13.778
70.060
87.222
171.060
21.744
0
21.744

19.520
57.515
25.134
102.169
115.343
0
115.343

FINASIERING
Renteindtægter m.m.

75.412

18.852

ÅRETS RESULTAT

97.156

134.195

DIREKTE OMKOSTNINGER
Afgifter m.m.
Lønninger
Dækningsbidrag

4
5
6

KAPACITETSOMKOSTNINGER
Andre stykomkostninger
Administrationsomkostninger
Anlægsvedligeholdelse
Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Resultat før finansiering

7
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Balance 31. december
AKTIVER
Note
8 Obligationer
9 Vandværkshus
Anlægsaktiver ialt
10
11

Tilgodehavender
Bank- og Sparekassebeholdning
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver ialt
AKTIVER

2008
560.467
70.000
630.467

2007
547.777
70.000
617.777

11.188
560.522
571.710
571.710

6.196
479.765
485.961
485.961

1.202.177 1.103.738

PASSIVER
14

EGENKAPITAL

1.167.915 1.070.759

12
13

Merværdiafgift
Skyldige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser ialt

34.262
34.262
34.262

PASSIVER
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9.129
23.850
32.979
32.979

1.202.177 1.103.738
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Noter
1

2

3

4

5

6

Omsætning
Opkrævet vandafgift og grøn afgift
Øvrige indtægter

Afgifter m.m.
Grøn afgift
Lønninger
Lønninger
Befordringsgodtgørelse tilsyn
Andre stykomkostninger
Forsikringer
Vandprøver
Gebyr indvinding grundvand
Mobiltelefon

Administrationsomkostninger m.v.
Kontorartikler
Kontingenter
Porto og gebyr
Regnskab og revision
Kasserer
Kørselsgodtgørelse bestyrelse
Bestyrelsesmøder
Generalforsamling m.v.
Edb support/opdatering
Eskov Nyt medlemsblad
Afregningsgebyr Energi Midt
Kommunikation
Diverse

Anlægsvedligeholdelse
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet
Reparation vandværk/behandleranlæg
Renholdelse/græsslåning
Ejendomsskatter
El

april

2009

/

22.

årgang

2008

2007

290.594
3.049
293.643

337.917
6.726
344.643

50.906

77.195

41.805
8.128
49.933

41.808
8.128
49.936

4.216
3.310
5.100
1.152
13.778

4.297
5.875
6.600
2.748
19.520

932
3.457
2.402
7.440
5.812
4.981
2.600
10.798
995
3.947
24.210
2.486
0
70.060

417
3.142
193
7.475
0
3.366
2.526
9.998
995
4.191
23.414
2.469
-672
57.515

60.290
13.493
1.970
878
10.591
87.222

1.486
11.540
1.840
878
9.390
25.134

43

7

8

Renteindtægter m.m.
Bank og sparekasse
Obligationer
Regulering periodeafgrænsede renter
Obligationer - kursregulering

10

Renter
24.462

Målerbrønde og anboringsbøjler
Kystvejen 1, Eskov - ejendomsvurdering pr. 1/1 1993
Ledningsnet anlagt i 1993
Afskrivning:
Afskrivning pr. 31/12 2008

12

Merværdiafgift
Udgående afgift
Indgående afgift
Elafgift
Afgiftstilsvar
Merværdiafregning
Tilgodehavende afgift pr. 31/12 2008

44

18.138
25.105
-128
-24.263
18.852

Nominel Kursværdi
606.567
560.467

70.000
836.883
836.883

0
70.000

6.066
5.122
11.188

Bank- og Sparekassebeholdning
Roslev Sparekasse 279-56-21590
Roslev Sparekasse 000-00-74152
Sparbank 000-51-54073

14

25.169
24.592
-130
25.781
75.412

Tilgodehavender
Periodeafgrænsede renter
Tilgodehavende moms

11

13

2007

Obligationer
Nykredit 4%, 03D, 2035

9

2008

Renter
556
24.613
0
25.169

Saldo
3.492
362.030
195.000
560.522

73.410
36.385
7.297

Skyldige omkostninger
Grønne afgifter
Skyldig a-skat og am-bidrag

43.682
29.728
34.850
5.122

26.870
7.392
34.262

Egenkapital
Overførsel til næste år
Saldo primo
Årets resultat

1.070.759
97.156
1.167.915
Eskov
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Budget for Eskov Bro- og Bådelaug 2009
Indtægter:
Tilskud fra grundejerforeningen
Forventet ekstratilskud
Overskud grisefest
I alt

6.000
6.000
2.500
14.500

Udgifter:
Vedligeholdelse af bro
Udsætning/optagelse af bro
Vedligeholdelse af plads
Vedligeholdelse af rampe, container og telt
Diverse
I alt

10.000
750
750
1.000
2.000
14.500

➢ Nyt sommerhus
➢ Tilbygning

➢ Vinduer/døre
➢ Træ-terrasse

Tømrer Jørgen Richard Rasmussen
20 29 59 08
april

2009

/

22.

årgang
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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
alice.dam@mail.dk

Johannes Jørgensen
Norgaardsvej 15
7800 Skive

9752 6553

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

Agner Jensen
Floutrupvej 10, Selde
7870 Roslev

9759 6204

Eskov Strandpark Vandværk
✆ 4016 6204
48

Eskov

Formand

8668 1687
Næstformand

9722 3498

Tilsyn: Agner Jensen
✆ privat: 9759 6204
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