
Kontaktblad for grundejerforeningen og vandværket

Eskov Strandpark
Nr. 3 22. årgangjuni 2009

Så er der

Sct. Hans fest
lørdag den 20.6.
Vi håber mange møder op.

Læs mere side 3



Priser for opsætning og porto for
udsendelse af Eskov Nyt
Eskov Nyt nr. 1 24 sider Pris kr. 5.107,50 (ex. m.) Porto kr. 1.685,00
Eskov Nyt nr. 2 48 sider Pris kr. 7.210,00 (ex. m.) Porto kr. 3.236,75
Eskov Nyt nr. 3 ?? sider Pris kr. ???? (ex. m.) Porto kr. ??
Når Eskov Nyt overskrider 32 sider bliver portoen dobbelt så dyr!
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Store udvalg i
• TRÆLAST

• VÆRKTØJ - BESLAG
• BYGNINGSARTIKLER

97 59 23 11
Telefax 97 59 28 59

E-mail: dtb@dtb-durup.dk
www.dtb-durup.dk

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 rendegra-

ver, gravemaskiner, gummiged, doser og
minigraver

Nørre Allé 21 . 7980 Vils

Tlf. 9776 7777

THORUM BLIK
-håndværk til tiden

Torben Dahl
Østerled 9, Selde, 7870 Roslev

Tlf. 3051 0424

Alle formere for inddækning - Kviste Tagrender Skorstene
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Vi tilbyder kvalitetsvin og spiritus fra det meste af verden, til pri-
ser 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

Sct. Hans fest
lørdag den 20.6.

Aktiviteter i forbindelse med Sank Hansfesten

Kl. 13.00 Kreativt værksted for børn med ting fra strand og skov 
v. Anna Pedersen

16.00 Skattejagt for børn v. Inge Marcussen
17.00 Grillen tændes.
18.00 Fællesspisning.
20.30 Bålet tændes.

Båltalen holdes af Knud Olsen.
Derefter fortsat hygge i teltet.

Bestyrelsen opfodrer børn som ældre til at møde op med en heks.
Præmie til den flotteste.

NB. Medbragte drikkevarer er forbudt

Bestyrelsen

Ugeavisen MIDT PÅ UGEN kan afhentes gratis ved
Købmanden i Junget og Brugsen i Selde
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Til Bestyrelsen i Eskov
Grundejerforening
Vedrørende syd/vest skel på Markvejen er det grundejerforeningen, der
har vedligeholdelsen.
Det vi ønsker, der skal gøres er: 
Alle vilde roser skæres ned, så de kan skyde nedefra.
Alt højt græs skæres ned – græsrabatten slåes. 
Det vildnis først på Markvej fjernes – Verner har gjort det én gang, men
glemte at give det "gift".
Hyld og vildrose fjernes – står ved indkørsel til vendepladsen.
Ingen af dem jeg har talt med, ønsker at gøre noget. 

Mvh.
Ulla von Elling
Markvej 15
Eskov
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Efterlysning til bestyrelsen 
i Eskov Grundejerforening
Vi fik oplyst på generalforsamlingen den 23. maj 2009, at der var afholdt
10 - 12 bestyrelsesmøder og at der var brugt 37.565 kr. til kørsel, ligele-
des at der skulle afsættes 115.000 kr. til veje.

Det mange efterlyser – "nye" som "gamle" grundejere er, hvad bliver der
besluttet på møderne?
Hvad er de mange km kørt til? Det kan ikke kun være fordi 2 af best.
medlemmerne bor i Sydjylland? Og hvad skal der gøres ved vejene? Der
er rigtig mange ubesvarede spørgsmål.

Mit forslag til bestyrelsen er: Informer grundejerne i Eskov Nyt om hvad
der sker i bestyrelsen – Jeg tror godt, du kan huske, hvordan vi gjorde,
da vi sad sammen i bestyrelsen – Verner – ellers kan du gå tilbage og se
i de gamle blade.

Vi er flere der undrer os over, hvor er grundejerforeningens bestyrel-
se i spørgsmålet om vandværket? Vil I bare forære vandværket væk?
Jeg tror, der er en vigtig ting I glemmer og det er, at I er valgt af
grundejerne og skal varetage deres interesser. Der er noget, der
hedder bestyrelsesansvar.

Ved gennemgang af regnskabet fortalte kassereren, at revisionen var så
dyr, fordi der ikke var bogført revision i 2007 – dette er ikke korrekt –
iflg. regnskabet for 2007 er der bogført 5.434 kr. for revision.

Ulla von Elling
Mosegårdsvej 26
8800 Viborg



E s k o v  N y t  n r .  366

Vedr. generalforsamlingen 
i vandværket den 23. maj 2009
På generalforsamlingen var der en bruger, der forespurgte på, hvad
vandaftagere udenfor Eskov skulle betale for at blive medlem af vand-
værket. Dertil svarede Jens Skytte Jensen, at de ikke skulle betale noget,
da de selv havde betalt for vandledninger – "så vi var alle lige."

Nej! Nej! Skytte Jensen, vi er ikke lige – forskellen er den, at vandaftage-
re udenfor Eskov har fået deres andel af de momspenge på 182.229 kr.
der var opkrævet for meget i forbindelse med det lån på 1 mill. kr., der
blev optaget i 1993.

Grundejerne kunne ikke få deres andel iflg. Heinesen, da det var umuligt
at "finde" alle de personer, der havde boet i området i de 10 år og at det
ville "æde" sig selv op i administration.

Iflg. vores vedtægter kan grundejere ikke få penge tilbage, men det er
lovligt, at føre dem over i grundejerforeningens kasse. Se – det havde
Heinesen glemt at oplyse om, den 13. maj 2000.

Jeg havde stillet det som et forslag tilbage i 2002 – der blev jeg tvunget
til at trække forslaget tilbage af dirigenten advokat Laurits Nielsen –
efterfølgende kunne man læse i referatet fra juli 2002, at Laurits Nielsen
tvivlede på, at fremgangsmåden måske var lovlig.

Så nu synes jeg og flere andre, at tiden er kommet, hvor de penge bliver
overført til grundejerforeningens kasse.

Ulla von Elling
Mosegårdsvej 26
8800 Viborg



Orientering fra bestyrelsen
Vedrørende svinefabrikken på Søborgvej 2, kan oplyses at Verner og Jens
har deltaget i en del møder, både med bygherren og kommunen.
Grundejerforeningen har på opfordring fra generalforsamlingen kontaktet
advokat Kjeld Frederiksen til at varetage vores interesser i sagen.

Svar på 2 breve fra Ulla Von Elling, Markvejen 15.

Brev nr. 1
På generalforsamlingen lagde formanden op til, at grundejerne på
Markvejen i fællesskab kunne finde en løsning på beskæring og opryd-
ning af arealet, som ligger imellem vejen og de åbne marker.
Ifølge Ulla Von Elling, er der ingen på Markvejen der ønsker dette. Derfor
har bestyrelsen kontaktet en entreprenør for at få et tilbud. Det omfatter
både rydning af græs og buske plus beskæring og udtydning/fældning af
træer.
Bestyrelsen gør iøverigt opmærksom på, at på arealet imellem vejen og
de enkelte grunde, er det grundejeren der har vedligeholdelsespligten.

Brev nr. 2
Svar fra kasseren:

Jeg beklager meget hvis ikke, man har forstået, det jeg sagde på gene-
ralforsamlingen. Jeg synes ellers, jeg gjorde mig meget umage med at
fortælle f,eks. hvad de kr. 115.000 skulle bruges til.
De kr. 80.000 skulle gå til renovering af "kantdræn" langs Kystvejen, så
vejen ikke hele tiden regner væk, samt renovering af kloakeringen
nederst på Eskovvej og først og sidst på Stranddalen, alt efter det tilbud,
vi har fået fra entreprenør Bo Eriksen. De sidste kr. 35.000 er det beløb
der normalt anvendes til vedligeholdelse af vejene.
De mange "nye" som "gamle" grundejere, som du henviser til der "undre"
sig må ikke have hørt ordentlig efter da formandens beretning var til
godkendelse og som blev godkendt med klapsalver, han kom ellers ind
på mange af de opgaver vi har taget os af i løbet af året og her kunne
man jo have spurgt ind til nogle af de ting, vi som bestyrelse har drøftet
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og besluttet, hvis ikke man synes det var tilfredsstillende, samtidig synes
vi, at vi har forsøgt at fortælle, hvad vi har arbejdet med gennem hele
året i Eskov Nyt - fra blad nr. 2 2008 til blad nr. 4 2008, men dem som
"undre" sig læser måske ikke "fra bestyrelsen", det kan vi jo ikke som
bestyrelse gøre for.
Med hensyn til kasseren - oplyste han ikke, at der ikke var bogført revisi-
on i 2007, men han oplyste at 2007 revisionen var bogført i 2008, hvis
der også er bogført revision i 2007 - må det være for 2006 - hvilket han
selvfølgelig ikke kan have haft nogen som helst indflydelse på. Fra besty-
relsen beklager vi meget, hvis vi har indført en anden form for regn-
skabsmodel, som nogen kan komme til at undre sig over, men efter
vores nye kasseres mening er det den rigtige. Det år hvor regningen for
revisionen vedrører skal den også bogføres.
Vi håber det er svar nok til de som "undre" sig.

Spørgsmål vedrørende vandværket:
Bestyrelsen i grundejerforeningen og vandværkets bestyrelse arbejder
tæt sammen med en advokat, for at finde en varig løsning på proble-
met. Vi håber, at vi engang for alle får sat en stopper for denne sag.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Eskov Strandpark 
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DDaannCCeenntteerr  mmaanngglleerr  ffeerriieehhuussee  ttiill  uuddlleejjnniinngg  vveedd  LLiimmffjjoorrddeenn

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 leje-
skiftekontrol efter hvert lejemål.

Ring og få en snak om dine muligheder.

Svend-Erik Pedersen
Tlf. 9748 5320 / mobil 4027 9420

TV-gården
v/ John Juul Pedersen
Ågårdsholmvej 24
Thorum, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 70 21



Grundejerforeningen Eskov Strandpark
Generalforsamling, d. 23. maj 2009

Referat:

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, hvorefter vi gik over til
dagsordenen.

Ad. 1 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Advokat Kjeld Frederiksen, som herefter blev valgt. Dirigenten
gennemgik reglerne for indkaldelsen, og kunne konstaterer, at der havde været lidt
kludder med datoen for indkaldelsen, men mente i øvrigt ikke at det havde nogen
betydning for generalforsamlingens beslutningsdygtighed.
Ulla von Elling Markvejen 15 mente ikke at dagordenen var i overensstemmelse med
vedtægterne. Bestyrelsen tager det til efterretning. Herefter gik vi videre til forman-
dens beretning.

Ad. 2 Formandens beretning.
Formanden henviste til den skrevne beretning i Eskov nyt nr. 2. Han ville ikke læse den
op, men komme med en overordnet orientering om årets forløb.
Formanden (Verner Hansen i det efterfølgende kaldet Verner) fortalte at kommunen
havde opsat de nye vejskilte, som ikke havde været en udgift for grundejerforeningen.
Vores nye velkomstskilt ved indkøreselen til området, er for skiltes vedkommende
betalt af grundejerforeningen, hvorimod den rustfrie galge er sponsoreret af Søren
Christensen Eskovej 28. Verner takkede ham for sponsoratet.
Verner roste også alle de grundejere som har fældet træer m. m. i vinterens løb.
Derudover gav han en orientering om Skive kommunes renovering af vores kloaknet,
og oplyste at rabatter og veje på nuværende tidspunkt skulle være repareret.
Verner orienterede om bestyrelsens projekt med badebro m.m. (kan læses i Eskov nyt
nr. 2 / 2009).
Der har været lidt rep. af legepladsen, bland anden udskiftning af et vippedyr. 
Vi arbejder i øjeblikket på at få moderniseret vores hjemmeside.
Grundejere i Eskov Strandpark kan købe sand og grus af grundejerforeningen, men
Verner opfordre folk til at huske at betale.
Vedrørende svinefarmen kan oplyses at der er indkaldt til møde hos Kjeld Pedersen
Floutrupvej d. 25/5 09, og stormøde med landmanden i Fursundhallen d. 27/5 09.
I næste Eskov nyt vil Irene Rasmussen skrive et indlæg om områdets og Eskovgårds
historie
Den jord Skive Kommune fik i overskud ved kloakeringen på Stranddalen vil blive bredt
ud på bålpladsen, så vandet fremover kan løbe væk.

Spørgsmål fra salen:
Hvorfor er der medtaget 3 shelter i bestyrelsens projekt, når spørgsmålet om shelter
blev nedstemt for nogle år siden.?

Svar: 
De er en del af projektet, men kan måske tages op næste år.
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Spørgsmål fra salen:
Er ridning blevet tilladt?, nogle havde set heste komme op fra stranden.

Svar: 
Ridning er forbudt, Verner havde påtalt det.

Johannes Jørgensen Stranddalen siger at betegnelsen " Gyllegården" i den omdelte ark
vedr. Søborgvej 2 var for grov.
Verner meddelte at det ikke var bestyrelsen, men Kjeld Pedersen Floutrupvej der var
forfatteren til det omdelte ark.
Ulla Von Elling oplyser at de før omtalte shelter, som skulle have været opført for år til-
bage, skulle betales af turistforeningen, men at grundejerne skulle hjælpe med opførel-
sen. Hun opfordrer de folk fra bestyrelsen, som deltager i møderne omkring svinefar-
men, at forslå rovmider mod fluerne, hvis de får lov til opførelsen.
Verner foreslår at hvis de får lov til at opføre svinefarmen, skal hver enkelte grundejer
i Eskov Strandpark søg om nedsættelse af ejendomsskatten til det halve, som man gør
ved opførelse af vindmøller og ved stærkt trafikerede veje.

Kommentar fra salen:
Flere ønsker advokat og ekspert bistand i den videre forløb omkring svinefarmen.
Kristian Pedersen ønsker ekspert bistand fra sommerhusejerens landsforening, da det
er meget billigere.

Herefter blev beretning godkendt.

Ad. 3 Regnskab og budget / godkendelse
Kurt gennemgik og orienterede om regnskabet, og oplyste at nøgletallene kunne ses i
Eskov nyt, men hvis nogen ønskede det kunne de hente en kopi af det fulde regnskab
fra revisionsfirmaet hos ham.

Spørgsmål fra salen:
Ulla Von Elling spørger hvor mange bestyrelsesmøder der er afholdt?

Svar:
Der er afholdt 7 eller 8.

Ulla spørger om hvor de 13.400 kr., der hvert år skal overføres til legepladsen er? Kurt
svarer, at de ikke er overført i år, men at nogle af pengene er fordelt på veje og ligne-
de i området omkring legepladsen. Ulla mener at det er besluttet, at der skal sættes
13.400 kr. hvert år.
Kurt tager det til efterretning.
Ulla mangler værdiansættelse og afskrivning af affaldshuset, og en balance i regnska-
bet.
Kurt oplyser at det hele står i det fulde regnskab, som hun kan få udleveret.
Ulla mener at det burde være i Eskov nyt. Efter lidt diskussion blev man enige om at
for eftertiden sendes hele regnskabet til trykkeren, så det kommer i Eskov Nyt. Ulla
oplyser, at ifølge vedtægterne skal regnskabet være fuld revideret d. 15/4 hvert år.
Regnskabet blev godkendt. 2 stemte imod, 2 undlod at stemme.
Budget.
Kurt orienterede om budgettet, og gennemgik det. Han oplyste at vi havde flyttet bank
for at få en højere rente, og at vi havde solgt en halv grund for 16.000 kr., som ikke
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var medregnet i budgettet. Det drejer sig om nr. 102 på Eskovvej.

Spørgsmål fra Ulla Von Elling:
Ulla vil gerne have kontingentet til afstemning. Dirigenten mener at det ligger i bud-
gettet hvor stor kontingentet er. Ulla spørger videre, om man i bestyrelsen ikke kan
holde telefonmøder, for at spare på udgifterne.

Verner svarer: 
Det gør vi også, men sidste år var bestyrelsen helt ny, og for at lærer hinanden at
kende og komme ind i sagerne, har vi måske holdt lidt flere møder end ellers. Vi for-
venter ikke der holdes så mange i år. Vi bruger meget mail.
Kommentar fra salen. En fra salen mente, at det var bedre der blev brugt kørepenge
end vi ikke havde fulgt med i de forskellige sager.
Fra salen var der mange roser til Verner og bestyrelsen for deres arbejde i området, og
især omkring svinefarmen.
Jens Skytte mente, at vi skulle stemme om kontingentet for 2010, så de (vandværket)
ved hvad de skal opkræve
Kurt meddeler at han i budgettet regner med samme beløb i 2010 som i 2009.
Kontingentet skal fastsættes hvert år.
Budget vedtaget.

Ad. 4 Forslag fra bestyrelsen (ingen).

Ad. 5 Ansøgning fra bådlaug
Jens Kjeld Madsen Kystvejen 1a, redegjorde for bådlaugets ønsker, om at få et yderli-
gere tilskud hvert år på 6.000 kr. Da der de sidste par år har været store udgifter til
rep. af broen pga. storm, er bådlaugets egenkapital faldet drastisk. Man ønsker med
det ydelige tilskud, at styrke kassebeholdningen, og foretage tiltrængte vedligeholdel-
ser og repationer. 

Spørgsmål fra Ulla Von Elling
Ulla spørger om bådejerne betaler særskilt til bådlauget.

Svar:
Det gør de ikke. der var en del diskussion om hvorvidt grundejer som ikke har båd skal
betale, men der blev oplyst, at der for en 10 - 12 år siden var bestemt, at hver grun-
dejer skulle betale en fast beløb som opkræves i kontingentet. Der forsåles fra salen,
at ansøgningen vedtages for et år af gangen.
Afstemning vedr. 2009
Forslaget vedtaget med overvældende flertal.
Ad. 6 Valg af formand. Verner Hansen Eskovvej 13 er på valg (villig til genvalg).
Verner Hansen er valgt.

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kurt Pehrson, Stranddalen 14 er på valg (villig til genvalg)
Jens Dam, Stranddalen 125 er på valg (villig til genvalg) 
Kurt Pehrson og Jens Dam er valgt.

Ad. 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen:
Tage Pedersen, Stranddalen er villig til genvalg (1. suppleant).
Per Christensen, Stranddalen 15 er valgt (2. suppleant).
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Ad 9 Valg af revisor:
På valg er Erik Baunsgård Jensen (villig til genvalg)
Erik er valgt.

Valg af suppleant på valg er Irena Rosenberg Rasmussen (villig til genvalg)
Irena er valgt.

Ad. 10 Evt.
Dorte Christensen Eskovvej 54 siger at man kun må køre 20 km/t, men rigtig mange
kører alt for stærkt. Hun har selv sat skilte op, som hun har fået af politiet. Det har
hjulpet lidt. Hun opfordre kraftig beboer i området til at overholde de 20 km/t.
Ulla Von Elling roser det flotte område som vi har fået på engen, men efterlyser en for-
skønnelse af Markvejen ud mod de åbne marker. Der er også andre steder, hvor der
er problemer med hybenroser og andet som gror ud til vejen og generer trafikken.
Verner anbefaler, at beboerne på Markvejen selv finder ud af, hvordan området og
træer på den modsatte side af vejen skal beskæres.
Der blev spurgt om flere chikaner, og flere tilbyder selv at lave dem.
Verner svarer at det ikke er kommunen, men politiet man skal spørge. Kristian
Pedersen oplyser, at de for flere år siden havde kontaktet kommunen, men de anbe-
falede bump, da de er godkendt i området.
Udkørselen fra Markvejen er generet af hybenroser, så man har svært ved at se ned af
Kystvejen. Verner oplyser, at det er grundejeren, der har pligt til at vedligeholde afstan-
den mellem skel og vej.
Han vil kontakte vedkommende.
Fra salen kom et spørgsmål om der ikke er gennemgangsstier fra fællesarealet og ned
til Markvejen.
En grundejer oplyser, at ifølge kort skal der være en sti for hver 4. grund
Verner undersøger sagen.
Ulla Von Elling roser igen hvor flot engen er blevet, men gør opmærksom på at en trak-
tor eller lignende stor maskine måske har ødelagt et dræn på stien ved enden af
Markvejen og Eskovvej.
Verner vil undersøge sagen.
John fra bestyrelsen uddeler brochurer om brand i fritidshuse. Brochuren er lavet af
beredskabsstyrelsen.
Der uddeles blanketter til underskrift mod svinefarmen.
På spørgsmål om svinefarmen.
Der er uddelt en A 4 ark med oplysninger om hvor vi står nu.
Verner efterlyste nye tiltag vedr. svinefarmen.

Kjeld Frederiksen takkede for god ro og orden.

Dirigent Sekretær
Kjeld Frederiksen Svend Marcussen
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EL-installatør
A. Kirkebye Poulsen’s eftf.
Klokkevej 4, Roslev
✔ EL-installationer
✔ EL-artikler
✔ Data - EDB - Telefoni
✔ Salg og service af

hårde hvidevarer

97596025

Tlf. 97 59 70 96
v/Allan Dalby

Savværksvej 4 . Junget
7870 Roslev

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

Tømrer- & snedkerarbejde
glasarbejde

aluminiums- & kunststofvinduer

99775599 66221177 •• BBiill 44002288 33994477

Annoncepriser: 
pr. 1/8 side  

(som denne rude)  

250 kr. for en årgang
à 4 numre

Søborgvej 3, Floutrup, 7870 Roslev

97 59 64 15

TØMRERMESTER
JENS KR. LYNGGÅRD PEDERSEN

LIGE MIDT I OMRÅDET

Johannes Jørgensen
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

Kjeldgårdsvej 18

Langkjærs
plæneklipning 
Tlf. 20 96 35 50



Udvikling/afvikling af det nordlige Salling
Da der ikke ud af de mange læsebreve, som den seneste tid er skrevet
om svinefabrikken på  Søborgvej 2 i Nordsalling, fremgår helt klart hvad
der sker i sommerhusområdet, vil bestyrelsen for grundejerne i Eskov
Strandpark, gerne her gøre opmærksom på vores projekt. 
Vi (bestyrelsen) er i samarbejde med Skive kommunes afdeling for by og
landsby udvikling i gang med en større projekt. Projektet har til formål,
at styrke turismen i området, og at gøre området mere attraktiv, både
for vores besøgende turister og lokal befolkningen. Vores badestrand er
offentlig, og  derfor vil de nyanlæg vi fortager, for det meste ske på
vores fællesarealer ved legepladsen. Det drejer sig om en ny handicap
venlig badebro, udskiftning af toilettet med ny handicap toilet med bru-
ser m. m., etablering af madpakke/grillhytte med flytbare borde/bænke
og grill. Da renseanlægget bliver nedlagt i efteråret 2009, skal der på
den reetableret plads opføres 3 shelter, så også folk der kommer fra
søsiden (havkajaker) har mulighed for at overnatte. Der ud over skal der
indkøbes nye borde og bænke til hele området, og stierne ud til både-
broen og omkring området skal gøres handicap venlige.
Hele projektet koster ca. 730.000 kr.. Bestyrelsen har i samarbejde med
afdelingen for by og landsbyudvikling i Skive kommune, søgt forskellige
fonde. Det har resulteret i, at vi på nuværende tidspunkt har fået positi-
ve tilbage meldinger fra en del fonde, så vi i øjeblikket har samlet ca.
500.000 kr., og vi har stadig ansøgninger ude, som vi mangler at høre
fra.
Med PLAN 09 i Selde, en af Danmarks store turist øer Fur, den fantasti-
ske flotte Limfjord, og de store tiltag i Eskov Strandpark, kan det kun gå
fremad for hele området, og Nordsalling vil stå godt rustet i kapløbet
om turisterne i de kommende år, til glæde for de erhvervsdrivende i
området.
Men, men, men lige i centrum af dette ønskes opført en svinefabrik.
Det vil efter vores opfattelse medføre døden for de små erhvervsdriven-
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de på Fur, i Selde og Junget, som får en stor del af deres indtægter fra
turister. Turisterne vil svigte i stort tal. Hvem vil leje sommerhus, eller
slappe af i deres hus, hvis de hver dag skal generes af støj fra ventilati-
onsanlæg, lugt af grise og gylle, dertil kommer gener fra fluer og trafik?
En stor del af trafikken vil komme til at foregå med lastbiler på op til 50
t med gylle, store lastbil træk med foder og grise. For Skive kommune vil
det medføre enorme udgifter til vedligeholdelse af vejene i Nordsalling
og på Fur, da de overhovedet ikke er bygget til at modstå denne belast-
ning. Udover de store vedligeholdelses udgifter til veje, har de grundeje-
re i området af en evt. nyopført svinefabrik, (i lighed med opførelse af
vindmøller og anlæg af stærkt trafikerede veje) ret til et nedslag (halve-
ring af ejendomsvurderingen). Det vil medføre en rigtig stor indtægts
nedgang for Skive kommune. Vi kan ikke forestille os at de udgifter og
manglende skatte indtægt, kan opvejes af svinefabrikken.
Da Skive kommune er udråbt til energi kommune, har vi lidt svært ved at
se logikken i en evt. godkendelse, da de enorme transportudgifter af
gylle, foder og svin (for svins vedkommende måske til Tyskland, men
nærmest Herning), vil medføre kolossal udledning af CO2. En anden ting
grundejerforeningen undre sig over, er de modsætningsforhold der er i
Skive kommunes forvaltninger. Når afdelingen for by og landsbyudviklin-
gen arbejder for at få en grøn og turist venlig udvikling i kommunen, så
kommer en anden afdeling og kvæler alt initiativ både fra befolkningen
og andre initiativrige organitioner.
Vi har kun et spørgsmål til byrådet i Skive kommune. Vil flertallet i Skive
byråd kvæle alt initiativ i det nordlige Salling på grund af en svinefabrik,
som hverken er energivenlig eller givtig for kommunen?
Bestyrelsen for Eskov Strandpark vil opfordre alle relevante organitioner
der har interesse i denne sag, det gælder turistforeningerne, miljøorgani-
tioner, naturfredningsforeninger mv., til at komme med indsigelser og
protester.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i
Eskov Strandpark
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Benzin - Apotek - Frisk bagerbrød

KWIK  SPAR JUNGET
V/ Winni Jensen
Fjordvej 102

Åbningstider:
Alle ugens dage
Fra kl. 8.00 - 18.00

Tlf. 97 59 77 22  
Fax 97 59 66 99

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur

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 musik-
tradition, med værker bl.a. af Manuel De Falla og Carl Nielsen.

Entré: 50,00 kr.
Arr.: Selde Menighedsråd
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Grønning Smede- og Maskinforretning K/S
v/Peter S. Dam og Peter Mejlhede – Aut. Deutz Fahr-forhandler

ALT I SKOV-HAVE-PARK MASKINER
AUTORISERET HUSQVARNA OG MTD 

FORHANDLER

Åkjærsvej 86-88
Grønning
7870 Roslev

Tlf. 97 58 40 08
Fax 97 58 41 11
www.gronningsmede.dk

Mobil:

Peter Dam       22 29 09 64
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

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.



Referat fra Eskov Strandpark
Vandværks generalforsamling 

Den 23. maj 2009 kl. 13.30

Fra bestyrelsen deltog: formand Jens Skytte Jensen, kasserer Knud Bækgaard, vand-
værkspasser Agner Jensen, næstformand Carsten Bendtsen og referent Johannes
Jørgensen.

Formanden bød velkommen til generalforsamling og bestyrelse, foreslog advokat Kjeld
Frederiksen som dirigent. Kjeld Frederiksen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget, og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

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, Johannes Jørgensen samt suppleanten
Leif Kruse Jensen

6. Valg af revisor:
På valg er Carsten Bo Møller og revisorsuppleanten Erik Baunsgaard Jensen

7. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for Andelsselskab med
begrænset ansvar A. m. b a.

8. Eventuelt

2.
Formanden Jens Skytte Jensen oplæste beretningen om selskabets drift i det forgang-
ne år (se Eskov Nyt nr. 2 - 2009) og havde fra bestyrelsen følgende kommentarer til
Kr. Pedersens indlæg i Eskov Nyt nr. 2.
Poul Erik Nielsen, som på sidste generalforsamling foreslog at lade en advokat se på
sagen, har ringet og meddelt, at han ikke er opdigtet, men eksisterer på adressen
stranddalen 44, og at Kr. Pedersen udmærket kender ham.
De nye vedtægter er udarbejdet af Foreningen af Vandværker i Danmark og bagefter
forelagt Laurits Nielsen for godkendelse. Hvad er mere naturligt end at henvende os
til et af vore medlemmer, der er advokat med møderet for højesteret. Begge har anbe-
falet overgangen til A. m. b. a.
Vandværket har lige siden adskillelsen i 1993 haft Kystvejen 1 d. stående i regnskabet
som et aktiv med en ejendomsværdi på kr. 70 000,00 og betalt ejendomsskatten. 
Kr. Pedersen vil have, at bestyrelsen i grundejerforeningen skal tage initiativ til at afsæt-
te vandværksbestyrelsen. Det er da kun en opgave, som vandværkets generalforsam-
ling kan tage sig af. Denne gang er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Fra Skive Kommune har vi fået meddelelse om, at vi senest til oktober skal have ind-
sendt et opdateret regulativ, som skal godkendes af Skive Byråd. Alle vandværkerne
skal have noget, der svarer til standard regulativ for private vandværker. Der vil vi ikke
kunne få godkendt, at forbrugerne udenfor Eskov Strandpark ikke er fuldgyldige med-
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lemmer af vandværket
I bestyrelsen er vi enstemmig indstillet på, at det er vandværkets fremtid det gælder
og ikke fortiden. De nye vedtægter vil stille alle forbrugere i vort forsyningsområde lige,
som loven kræver det.         

Kr. Pedersen, Markvejen 15, indledte med at sige, at ifølge regulativet fra 1993 var det
grundejerforeningen der ejede vandværket, og at det var tinglyst på samtlige grunde
og hævdede, at det kun var en økonomisk adskillelse, der skete i 1993 og havde nogle
kopier af referater fra grundejerforeningens generalforsamling 1993 som dirigenten
bad om at se.

Allan Vraa, Stranddalen 29, bakkede op om at se frem i stedet for bagud, men bebrej-
dede Kristian Pedersen at han i sit indlæg i Eskov Nyt kommer med personlige
beskyldninger og fandt at hans ordvalg flere steder var skændigt. Det er uanset dit for-
mål på et niveau, som man er flov over, at folk udenfor Eskov skal læse.

Keld Sommer, Stranddalen 95, roste Kristian Pedersen for hans vedholdenhed og grun-
dighed, men kunne ikke se hvad formål han nu på tredje år havde, med at køre dette
frem. Vi har rent og billigt vand og en bestyrelse der ikke skændes. Det er meget mere
vigtig at tale om at beskytte vort vand mod nitrat nedsivning. Kristian Pedersen du må
stoppe nu.

Yde, Kystvejen 9, tilsluttede sig Keld Sommers udtalelser og fandt at det ville være pas-
sende, at Kr. Pedersen gav en undskyldning i næste Eskov Nyt. 

Henrik Hyltoft, Eskovej 52, mente at vandværket ikke skulle nægte at levere de 20.000
m3 vand til Søborgvej 2, men derimod gå i dialog med lodsejeren og få ham til at give
noget mere i tilslutningsafgift. Man skulle afholde sig fra at føre retssag. Vandværket
havde jo forsyningspligten.

Formanden svarede at det jo var faren for forureningen med nitrat, som det drejede
sig om, når man skulle suge næsten 3 gange den nuværende mængde op, og at det
jo ikke kunne være rimeligt, at kommunen gav en tilladelse til at øge svineproduktio-
nen uden at anvise, hvor vandet til produktionen skulle komme fra, og derved bare
slagte et lille vandværk, som oprindelig kun var dimensioneret til at forsyne et mindre
sommerhusområde. Det er for øvrigt vanskeligt at finde godt vand her i området. Det
er herimod vi vil forsvare os. I regulativet er der mulighed for gå imod at levere, når
lodsejeren som her går over til en form for industri. Så vi vil ikke levere vandet.

Tage Sørensen, Eskovvej 112, mente at vi skulle gå til Skive Vand A/S og lade dem
overtage Eskov Vandværk.

Formanden svarede: Det er en mulighed, men vi ved jo ikke om tilladelsen bliver givet.
Så lad Skive Vand gå frem og forsyne ham. Så passer vi vort eget
Ove Pedersen Stranddalen 81, sagde at når vi var så sårbare for forurening, skulle vi
holde os langt væk fra at levere til Søborgvej 2.        

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab:
Knud Bækgaard oplæste regnskabet, der var en bemærkning til en lille tastefejl.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Budget og takstbladet:
v/kasserer Knud Bækgaard. Der var ingen bemærkninger. Godkendt.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg: Carsten Bendtsen, Agner Jensen, Johannes Jørgensen samt suppleant Leif
Kruse Jensen. Alle blev genvalgt.

6. Valg af revisorer:
På valg er Carsten Bo Møller og revisorsuppleant Leif Baunsgaard Jensen. Alle blev
genvalgt.

7. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter fra Andelsselskab med begrænset ansvar A. M.
B. A.

Formanden forklarede hvorfor at selskabsformen skulle ændres til A.m.b.a. og at det
var nu, hvor vi havde kr. 1.000.000 på bogen, at det skulle ske. Kjeld Frederiksen kom
med supplerende oplysninger. Derefter samlede han op på hændelsesforløbet
omkring adskillelsen i 1993, og sagde at grundejerforeningen og vandværket var to
selvstændige juridiske enheder med samme medlemsskare. Ved adskillelsen var vand-
værksgrundene blevet overdraget til vandværket ifølge et regnskab for året 1993 til kr.
70.000, men at skødet ikke var fulgt med. Der er dog ingen tvivl om, at det er vand-
værket der er ejer, da man har godkendt regnskabet hvert år lige siden 1993. Så vand-
værket burde som køber havde haft skødet tinglyst i sit navn.
Der fulgte nu en lang debat om dette.
Advokat Kjeld Frederiksen gennemgik/ de nye vedtægter (se Eskov Nyt nr. 2. 2009.
side 25 - 26 - 27 - 28 og 29)

Allan Vraa spurgte om den kassebeholdning på ca. 1.000.000 kr. overgik til det nye
selskab. Svar Jens Skytte, de ca. 1.000.000 kr. vil indgå i det nye selskab. Bestyrelsen
syntes, at alle skal behandles ens, og alle stilles lige.

Der var flere spørgsmål om man kunne sælge grunden til vandværket for et symbolsk
beløb, ligeledes om man kunne gøre hævd på grunden. Kjeld Frederiksen: mente at
salg var mulig men at ideen med hævd ikke var brugbar. Det er udelukkende de
nuværende 272, som er medlemmer i både grundejerforening og vandværk, der
bestemmer. Som udgangspunkt befinder grundene sig i vandværkets regi, uanset at
tinglysning ikke er sket ved adskillelsen.  

Poul Erik Nielsen, Stranddalen 44: Det er meget vigtigt at få vandværket lavet om til
et A.m.b.a. hurtigst muligt.

Agner Jensen sagde: at for overhovedet i 1993 at kunne få lån til at renovere og lave
målerbrønde for med kommunens garanti, var der 4 mand fra bestyrelsen, som måtte
skrive under og hæfte for lånet på ca. kr. 1.000.000.

Afstemning: der var afgivet i alt 67 stemmer. Heraf var 59 ja, 7 nej, og 1 blank.

Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig da 2/3 af de stemmeberettigede ikke
var til stede. Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

8. Eventuelt: 
Jens Skytte opfordrer alle grundejere til at lukke for vandet, når de forlader sommer-
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huset for ikke at komme i en kedelig situation med vandspild, der kan blive dyrt. Så
husk at lukke for vandet.

Jens Skytte vil tage kontakt til miljøchefen i Skive Kommune, hvis Eskov Strandpark
Vandværk bliver pålagt at skulle levere vandet til den omtalte udvidelse af svinebruget
Søborgvej 2. Det kan jo ikke være meningen, at kommunen giver en byggetilladelse til
svineproduktion, og derved slagter et vandværk med forurening.

Til slut takkede han Kjeld Frederiksen for at have dirigeret generalforsamlingen i god ro
og orden, også en tak til bestyrelsen, særlig tak til vandværkspasseren Agner Jensen
og kassereren Knud Bækgaard. 

P.S. Med hensyn til problematikken omkring grunde og skøder, kunne det måske være
en løsning, at vandværket får skødet på boringsgrunden Flovtrup 1k, og grundejerfor-
eningen beholder Kystvejen 1d, men således at vandværket sikres en uopsigelig ret til
at være der med sit hus og tekniske installationer mod at betale en leje, der svarer til
ejendomsskatten. Bestyrelsen i vandværket er enige med bestyrelsen i grundejerfore-
ningen, om at lade advokat Kjeld Frederiksen undersøge materialet omkring adskillel-
sen nærmere og derved finde den rette endelige udgang på sagen. Derfor og fordi
Kjeld Frederiksen er på ferie i juli har vi udsat den ekstraordinære generalforsamling
i vandværket til d. 15. August  2009. kl. 14.00 i Fursund-Hallen , Jungetvej 3, Selde.

Referenter:
Johannes Jørgensen/Carsten Bendtsen/ Jens Skytte Jensen
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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.

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

Sundsørevej 4, 7870 Roslev
Tlf. 9757 8133 

v/færgen til Hvalpsund
www.sundsoerehus.dk



Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i
Eskov Strandpark Vandværk

Fursund-Hallen, Jungetvej 3, Selde
Lørdag d. 15. august 2009 kl. 14.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Endelig afstemning om bestyrelsens forslag til nye vedtægter for

Andelsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a. Se Eskov Nyt nr. 2.
april 2009. Side 25 til 29. De skal træde i kraft den 1.jan 2010.

3. Valg af bestyrelse fra 1. jan. 2010. Den siddende bestyrelse er villig til
genvalg.

Bestyrelsen for Eskov Strandpark Vandværk
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T R Æ L A S T H A N D E L
S K I V E  •  H O L S T E B R O  •  R O S L E V
www.roslev.dk Telefon 997 557 115 000

➢ Nyt sommerhus

➢ Tilbygning
➢ Vinduer/døre

➢ Træ-terrasse

Tømrer Jørgen Richard Rasmussen
20 29 59 08



Efterlysning/Oplysning omkring
Vandværket
Jeg vil gerne fremlægge kopi af referatet fra generalforsamlingen den 30.
juli 1993, så har alle mulighed for at læse hvad der blev talt om og hvad
der blev besluttet dengang. Knud Bækgaard vil jo ikke fremlægge kopi
der dokumenterer ejerskabet til vandværket. Jeg finder det mærkeligt at
jeg skal undskylde ikke at kunne få svar på nogle spørgsmål. Jeg har for-
søgt gennem to år, men stadig uden at få svar. Jeg finder det endnu
mere mærkeligt at Grundejerforeningens ejerskab (tinglyst skøde) af
vandværket bliver afgjort på Vandværkets generalforsamling. Det burde
da have været drøftet i Grundejerforeningens bestyrelse og senere på en
generalforsamling så alle kunne have fået svar og belyst følgerne/betyd-
ningen af det der sker. Grundejerforeningens vedtægter er jo ikke i over-
ensstemmelse med virkeligheden når vandværket vedtager helt nye ved-
tægter der strider mod Grundejerforeningens vedtægter.
Jeg har flere gange efterlyst svar på hvad sker der med bestemmelserne
i den tinglyste Deklarationen, (og i strid med Grundejerforeningens ved-
tægter § 2 stk. 2. og vandværkets Regulativ afsnit 2.1.), når Vandværket
vedtager nye vedtægter som er i strid med den tinglyste Deklaration
m.v.. Jens Skytte Jensen har hidtil ikke villet svare på eller dokumentere
de påstande han har fremsat. (Vedtægter der ikke gælder, Regulativ der
er forkert udfærdiget). På generalforsamlingen den 23. Maj d.å. fik jeg
heller ingen svar på dette. Eskov Grundejerforening er jo afhængig af
den tinglyste Deklaration, den pålægger os at være medlem af grunde-
jerforeningen og vandværk, men kan der være tinglyst et ejerskab som
ikke eksisterer mere, Grundejerforeningen ejer jo ikke vandværket mere
er påstanden? Ejerskabet bliver jo delt ud til alle der bor i forsyningsom-
rådet og er tilsluttet Eskov Strandpark Vandværk, hvis det ønskes.
En tinglysning koster kr. 1.400,- pr. parcel og da der er 272 parceller er
det kr. 380.800,- der er tale om, hvem skal betale dette beløb hvis der
skal ske ny ting-lysning?. Vandværkets bestyrelse havde ikke noget svar,
dirigenten kunne/ville heller ikke svare på det. Muren af tavshed er tyk. 
Jeg håber da at de "grundejere" der var til generalforsamlingen den 23.
maj, og stemte, har skøde på grunden i Eskov Strandpark og er medlem
af Grundejerforeningen, ellers er afstemningen vel ikke lovlig - jo måske
alligevel, Skytte Jensen har jo ikke skøde på vandværket, men det man
ikke har – ja det kan man bare.
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Vedr. referatet er dagsorden trykt i Eskov Nyt nr. 4/2008 side 15.
Breve/svar der er en del af referatet er trykt i Eskov Nyt nr. 4/2008 side
16 og 17 og Eskov Nyt nr. 2/2009 siderne 34-35-36-37-38-39.

Kristian Pedersen
Bjarkesvej 22
7800 Skive

P.s. Til generalforsamlingen i 2005 var der indkommet et forslag fra en
grundejer på Eskovvej om leje af et stykke af fællesarealet (se Eskov Nyt
nr. 3/2005 side 10 og 11), det blev nedstemt fordi der ikke var hjemmel
til at vi kunne disponere uden at skulle spørge Skive Kommune om
dispensation fra bestemmelserne i den tinglyste Deklaration. Se side 14
i Deklarationen. 
Læs også afsnit 7 side 7 i Deklarationen. Grundejerforeningen har
bekostet ledninger fra Vandværket og frem til de enkelte parceller.
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----- Original Message ----- 
From: kristian pedersen 
To: Verner Hansen ; igw@dlgmail.dk ; kpehrson@mail.dk ; alice.dam@mail.dk ;
svendmac@mail.dk 
Sent: Thursday, June 04, 2009 12:49 PM

Hej.
Verner ville gerne havde at vide hvem der ejer vandværket uden § henvisninger. Jeg
kan oplyse at det er den der har skødet på vandværket der ejer vandværket. Ifølge
Verner og Kurt ligger skødet i boks så jeg går ud fra det er registreret i Grundejer-
foreningens navn. Såfremt dette ikke skulle være gældende hører jeg gerne hvornår
der er sket ejerskifte og til hvem, så vi alle ved hvem der er ejer af vandværket.
mvh
Kristian



Hej.
Jeg er blevet ringet op af Verner. Han var meget utilfreds med bl.a. mig,
fordi jeg havde indlæg i Eskov Nyt angående ejerforholdet til Vand-
værket. Verner mener at når Skytte Jensen siger at det er alle grundejere
i Eskov der ejer vandværket – ja så er det altså sådan, men det siger de
nye vedtægter i vandværket jo netop ikke. Jeg bad Verner fremskaffe
dokumentation hos Skytte Jensen, for det står ingen steder i vedtægter,
Regulativ eller Tinglys Deklaration at det er Vandværket der ejer vand-
værket – tværtimod står der i Grundejerforeningens vedtægter, vandvær-
kets Regulativ samt den tinglyste Deklaration at Grundejerforeningen ejer
vandværket. Han ville jeg skulle forklare hvad jeg ville uden at henvise til
§'er, på ganske almindelig dansk så almindelige menesker kunne forstå
det, men der er jo fuldstændig umuligt at opfylde dette krav. Når det
Skytte siger han har ret – ja så har jeg jo uret – så enkelt er det. Det
kræver jo at I skal læse de sider jeg så skulle henvise til – men det er jo
§'er. Yderlig påstod Verner at jeg heller ikke selv viste hvad jeg ville. Jeg
oplyste så at jeg ville at Grundejerforeningens vedtægter skal være gæl-
dende at den Tinglyste deklaration skal være gældende at Vandværkets
Regulativ skal være gældende. Det samme som jeg havde oplyst på
generalforsamlingen. 
Jeg tilbød Verner at komme til Eskov torsdag aften, når I skal have besty-
relsesmøde, så ville jeg vise, hvor det står i vores vedtægter, Regulativ
og tinglyst Deklaration at Grundejerforeningen står som ejer af vandvær-
ket. Dette tilbud afslog Verner og sagde jeg bare kunne sende en mail og
forklare mig, dette være hermed gjort.
Oven i fik jeg at vide at sidste nr, af Eskov nyt havde kostet kr. 8.000,-,
og "Vi skulle jo spare" som Verner udtrykte det. Og han havde allermest
lyst til at indkalde til en extraordinær generalforsamling, for nu gad han
snart ikke mere med alt det bøvl.
Jeg kan kun oplyse at jeg ikke er ansvarlig for hvad andre måtte sende til
bestyrelsen.
Hvis der er nogen af Jer øvrige bestyrelsesmedlemmer der godt vil vide
hvor i vores vedtægter, Regulativ samt Deklaration det står at Grundejer-
foreningen har ejendomsretten til vandværket og det er tinglyst må I
gerne rette henvendelse til mig pr. mail.

Kristian Pedersen
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salon
Udsigten

Bente Lund
Fur Landevej 81

Branden
7870 Roslev

Tlf. 997 559 553 553

HUSK 
• at meddele adresseændringer til ENERGIMIDT
• at aflæse el- og vandmåler 01.01.09

Salling Mini Maskine Service udfører græsslåning for
private og grundejerforeninger. 

Hvis De ikke kan afse tid til at slå græsset ved som-
merhuset, 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

Salling

Mini
Maskine
Service

Party grill kan lånes
Afhentes og afleveres rengjort.

Kontakt Verner Hansen,
Eskovvej 13

Tlf. 9759 6912



Lidt af historien om Eskovgaard
I bogen "Danmarks større gårde" fra 1961 beskrives Eskovgaard
nogenlunde således:
Gårdens samlede areal udgør 103 tdr. land (57 ha), der fordeler sig såle-
des: ager: 80 tdr. land (44 ha), skov 7 tdr. land (4 ha), eng 14 tdr. land
(7 ha) samt have, gårdsplads m.m. 2 tdr. land (1,25 ha). Hartkorn ca. 7
tdr. land.
Agerjorden, der ligger samlet ved gården, består af god muldjord på
lerunderlag. Terrainet er bakket, kultur og gødningskraft særdeles god.
Der er drænet overalt, hvor det er tiltrængt. Skovens bevoksning er
nåletræ. Engen er dels strandeng langs Limfjorden, dels god græsnings-
eng umiddelbart syd for gården.
Jagten på Eskovgaard er god, der er en passende bestand af harer og
fasaner, normalt en fin andejagt og der forekommer råvildt.
Hovedbygningen, der ligger nord for haven, er opført i 1895 og moder-
niseret og restaureret i 1959. Den rummer en god og hyggelig lejlighed
med nutidens bekvemmeligheder.
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Laden er fra 1872, svinestalden fra 1890, kostald og maskinhus er
opført i hhv. 1915 og 1958; det er solide, grundmurede bygninger med
fast tag, velindrettede og meget velholdte. Gården, der drives kvægløst,
er fuldt mekaniseret.
Eskovgaard er en gammel gård, der tidligere hed Skovgaard. Den ejedes
omkring 1800 af Jens Eskov, der gav gården sit eget navn. Den ligger
meget naturskønt i et dalstrøg ud til fjorden og med udsigt over mod
Himmerland.

Jeg vil vove den påstand, at bogens forfattere er fejlinformerede, idet
der i Claus Skaarups slægtsforskning findes en Jens Pedersen Qwist,
som ejede og boede på Eskovgaard på det tidspunkt.
Jens Pedersen Qwist blev gift "den 2-9-1759 i stuebryllup på Gaarden
Eskov". Navnet Eskov findes altså allerede i 1759. (Irene Rosenberg)

Peter Uhrhammers tid på Eskovgaard.
Peter fortæller at Eskovgaard er en gammel selvejergård. 
Han købte gården i 1959 af Holger Hedegaard, som en tid blev boende
i den ene ende af stuehuset.
Peter blev gift med sin Kirsten i sept. 1959. 
Der skulle holdes andendagsgilde 14 dage efter hos Peters forældre. Det
var en travl tid og Kirsten ville køre på markarbejde efter middag, så
Peter kunne hvile sig lidt. Da Peter senere gik ud for at finde Kirsten,
fandt han hende liggende under den væltede traktor. Straks ringede han
til Falck og tilkaldte også nogle naboer. Han forsøgte selv at løfte trakto-
ren med en donkraft - men der var desværre ikke noget at gøre.
Dengang var det desværre ikke almindeligt med styrtbøjler på traktorer.
Ambulancen var den første på stedet, men ingen kunne gøre noget
inden kranvognen ankom. Den tragiske ulykke kostede Kirsten livet. 
I 1963 solgte Peter gården til Konsortium København, samme år giftede
han sig med sin nuværende kone, Gerda. Konsortiet udstykkede jorden
til sommerhuse, sagen trak noget i langdrag, da myndighederne ikke
ville godkende den forventede udnyttelsesgrad. Det var ikke Selde kom-
mune som forhalede sagens gang.
Peter blev boende på gården til 1965, og da han forlod den, stod alle
bygninger der stadig.
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Peter Uhrhammer har et godt bud på, hvorledes navnet Eskovgård er
opstået:
Tidligere navn: "Skovgaarden"
Egnens dialekt: "Æ - Skovgoer" "Eskovgaard" "Eskov"

På kortet her fra 1917
kan man se, hvor den
gamle vej gik ned til
Eskovgård.

Et par år senere stod følgende i avisen.

Eskou i Floutrup forfalder.
De eneste, som har haft interesse i at færdes omkring den nedlagte gård
Eskou i Floutrup, er åbenbart nogle unge mennesker med trang til
rudeknusning. Den kønne gamle gård blev for et par år siden købt af et
københavnsk konsortium, som siden har udstykket jorden til sommerhu-
se. Man lover at lave Jyllands største eksklusive sommerhuspark, og de
første 15 grunde er solgt. Der er lagt veje an og ført vandledninger fra
en boring næsten 2 km fra grundene. Nu kan grundejerne søge byggetil-
ladelse. En af dem har allerede beplantet sin grund og sat et villatelt op.
Man regner med, at de første huse kan bygges til efteråret.
Den gamle firelængede gårds skæbne er stadig ukendt. Mens vandet
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trænger gennem stråtagets huller og fremmer forrådnelsen i loftbjælker-
ne, fyger vinden gennem rudehullerne og gør sit til at få huset til at se
forfaldent ud.
Udhusene står endnu godt, det har tidligere været sagt, at de skal bru-
ges til oplagsrum for sommerhusejernes både. Der er også luftet planer
om at restaurere stuehuset og lave en stor kiosk og bolig for bestyreren.
Der er i hvert fald plads til det.

Omk. 1983/84 er der igen et stykke i avisen.

Eskovgård skal væk.
Ruinerne af Eskovgård i Nordsalling skal nu helt væk.
Grundejerforeningen "Eskovgård", der repræsenterer sommerhusejerne i
Eskov Strandpark, har udbudt nedbrydningen i licitation, og arbejdet skal
være afsluttet senest 1. januar.
Eskovgård var engang en statelig firelænget gård, men i de sidste mange
år har den ligget som ruin. Den er livsfarlig at færdes ved og i, men de
mange børn i sommerhusområdet synes, at det er evig skæg.
Grundejerforeningen har længe ønsket at få fjernet den farlige legeplads,
men først nu er mulighederne til stede.
For godt 50.000 kroner har grundejerforeningen købt gården af brødrene
Bådsgård, Skive, der tidligere ønskede at lave gården om til fritidscenter
og indkøbsmarked for Eskov Strandpark. Dette projekt blev imidlertid for
dyrt, og planerne blev opgivet.
Allerede for 3 år siden fik grundejerforeningen tilbudt bygningerne.
Dengang for 20.000 kroner, men det fandt en generalforsamling i fore-
ningen var for dyrt. Denne tøven har nu kostet foreningen hen ved
30.000 kroner, plus omkostningerne ved at få husene fjernet.
Licitationen drejer sig kun om gårdens udlænger - to kohuse og en lade.
- Vi vil udlægge området som et grønt område for hele parken, siger
grundejerforeningens formand, Pauli Bechmann, Møldrup. Vi har fået til-
ladelse fra fredningsmyndighederne til at fjerne husene, der havde en vis
værdi på grund af nogle gamle bjælker i laden.
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Eskov Strandpark Vandværk
Budget for 2009

Budget Realise.
Beregningsgrundlag for m3-pris 2009 2008
Udskiftning af målere 0 0
Rep. & vedligeh. af vandværk & anlæg -50% 10.000 30.150 
Rep. & vedligeh. af boringer & pumper - 50% 6.000 6.746 
Renholdelse 1.500 1.970 
Elforbrug 10.000 10.591 
Kortlægning vandressourcer 7.200 5.100 
Tilsyn og kørsel - 50% 26.000 24.968 
Ejendomsskat 1.000 878 
I ALT 61.700 80.403 

Kalkuleret forbrug: 13.500 m3

Beregningsgrundlag: kr.4,57 4,60

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



41j u n i  2 0 0 9  /  2 2 .  å r g a n g

ESKOV STRANDPARK VANDVÆRK
TAKSTBLAD 2009

Fast afgift: 
Drift Ledningsnet Målerleje 

465 + moms 150 + moms 60 + moms 

Kubikmeterpris: 4,60 excl. moms og grønne afgifter

Gebyrer: 
Gebyr for manglende flyttemeddelelse: 100 kr.
Rykkergebyr ved manglende betaling: 100 kr. 
Gebyr ved brud af plombe ved vandmåler: 500 kr. 
Gebyr for lukning af vandtilførsel: 500 kr. 
Gebyr for flytteopgørelse – efter anmodning 150 kr.

Betales vandafgift og gebyrer ikke efter 1. rykker, afbrydes vandforsyningen
uden yderligere varsel, og sagen overgives til inddrivelse gennem retslig incas-
so.

Lukkegebyr og skyldige afgifter skal betales forud for genåbning af vandforsy-
ningen.

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

Administration: 
Tlf. 97 59 60 96 
Knud Bækgaard, 
Skivevej 9, Selde 
7870 Roslev



Hvad sker der på Fur?
Havnen er hvert år den naturlige ramme om nogle af de største begiven-
heder 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
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Layout og produktion: 
Demuth Graphic
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er
5. juni 2009.

Støt vore annoncører
– de støtter os ...

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

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



43j u n i  2 0 0 9  /  2 2 .  å r g a n g



44

Eskov Strandpark 
Grundejerforening

Eskov Strandpark Vandværk Tilsyn: Agner Jensen 
✆ 4016 6204 ✆ privat: 9759 6204

Jens Skytte Jensen Formand
Storegade 24 
8850 Bjerringbro 8668 1687 

Carsten Bendtsen Næstformand
Ørnevej 26 
7400 Herning 9722 3498 

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

Johannes Jørgensen
Norgaardsvej 15 
7800 Skive 9752 6553

Agner Jensen 
Floutrupvej 10, Selde 
7870 Roslev 9759 6204 

Eskov Strandpark 
Vandværk

Afsender:
Demuth Graphic
Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.

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

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

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

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

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