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Alle formere for inddækning - Kviste Tagrender Skorstene

THORUM BLIK
-håndværk til tiden
Torben Dahl
Østerled 9, Selde, 7870 Roslev

Tlf. 3051 0424

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

Store udvalg i
• TRÆLAST
• VÆRKTØJ - BESLAG
• BYGNINGSARTIKLER

97 59 23 11

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

Telefax 97 59 28 59
E-mail: dtb@dtb-durup.dk
www.dtb-durup.dk
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Orientering fra bestyrelsen
Vedrørende Søborgvej 2
Vi har på nuværende tidspunkt fået at vide, at der er givet byggetilladelse, men at indsigelsen fra grundejerforeningen og vandværket m. fl.
mod en miljøgodkendelse stadig ligger i miljøstyrelsen. Dette indebærer
at byggeriet endnu ikke er godkendt til dyrehold.
Spørgsmålet om levering af vand til Søborgvej 2 er endnu uafklaret.
Angående renseanlægget vil kommunen i løbet af efteråret nedgrave en
trykledning til Branden. Den nedgraves langs Stranddalen.
Renseanlægget vil formentlig blive nedlagt i løbet af vinteren.

Årets gang i Eskov:
Da det er den sidste Eskov Nyt der udsendes i år, vil bestyrelsen gerne
her se lidt tilbage på året der gik, og hvad vi bla. har arbejdet med.
Det har været et år med stor aktivitet, lad os blot nævne:
• Skive kommunes foring af vores kloaknet.
• Nyt logo.
• Spørgsmålet om vandværkets ejerforhold (mange møder).
• Sagen om Søborgvej 2 (møder, advokatbistand m.m.).
• Dræning af Kystvejen og andre steder i området.
• Bestyrelsens projekt vedr. badebro, grillhus toilet m.m.
• Forskønnelse af markvejen (udtyndning af træer m.m).
• Sankt Hans festen.
• Møder med kommunen ang. renseanlægget.
• Den evige kamp om høje træer.

Angående høje træer!
Bestyrelsen har i den seneste tid fået en del henvendelser fra grundejere, som føler sig generet af høje træer. Klagerne går især på høje træer
på de grunde, som ligger i første og anden række ud mod vandet.
Bestyrelsen er bekendt med, at flere af disse grundejere har bestilt
entreprenør til at få fældet i løbet af vinteren. Er der nogle grundejere,
som ikke ved om deres høje træer generer i det pågældende område,
bør de måske gå en tur på fællesarealet mellem Eskovvej og Stranddalen, og så vurdere om de synes at deres træer generer de bagved ligoktober
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gende grundejere.
Husk man kan stadig gratis kunne få træerne fældet og fjernet ved henvendelse til:
Verner Hansen
Eskovej 13
Tlf. 97596912
Bestyrelsen er nød til at tage alle klager om høje træer alvorligt, og i
yderste konsekvens forlange hegnssyn.
Vi håber, at vi også næste år får sat gode, spændende og interessante
ting i værk til gavn for hele området.

Mvh.
Bestyrelsen
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Læserbrev
Kære Ulla m.f.
Nu kan det snart være nok. Hvad bilder du dig ind, når du henviser til
bestyrelses ansvarsloven ... DU HAR siddet som formand, Hvorfor gjorde DU ikke selv noget??
JEG med flere er ved at være trætte af dine indlæg ... De er under lavmålet. Det er flue knebberi af værste skuffe. Jeg gider ikke åbne Eskov
Nyt mere.
Du beskylder bestyrelsen for at være ineffektive ... TIL DATO er det den
mest effektive bestyrelse der har været i Eskov.
Der er aldrig blevet udført så meget af en bestyrelse før, giv dem dog
fred til at udføre deres hverv, de sidder der dog frivillig. At de gider efter
dine angreb fatter man næsten ikke, se dog i øjnene at din tid er forbi
som formand i Eskov, og lad bestyrelsen passe deres.
Det kan undre, at det er de samme folk der sidder og gaber op om at
bestyrelsen er ødsel, som der er skyld i at det er blevet så dyrt at
udsende Eskov Nyt. Hvorfor dog??

Med tak for optagelsen
Ove Gleitze Nielsen
Eskovvej 9

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) Dronningensgade 8
7800 Skive
7000 Fredericia
97 52 27 62
97 51 36 32
info@egerisvin.dk • www.egerisvin.dk
oktober
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Vagn Knudsen fra Junget, har i maj 1995 nedskrevet følgende historie til
Lokalhistorisk Arkiv i Thorum:

Urhøjene 1940 - 1945
Om tyskerne kom til urhøjene i 1941 eller 1942 husker jeg ikke.
Der havde været en del snak om, at tyskerne ville oprette en lyttepost
på en af højene i Junget eller Floutrup. Vi, der boede tæt på urhøjene,
ønskede det blev i nabokommunen.
En aften i et af ovennævnte år, kom nogle generatordrevne lastbiler med
barakker leveret som samlesæt. Da det var umuligt at køre op til højene,
blev det lagt af nede ved vejen og senere kørt op med hestevogn.
I begyndelsen gik vagtposterne på højene ude i det fri, uden læ og med
en kikkert om halsen.
Senere blev der opsat et skilderhus med vinduer hele vejen rundt og en
større kikkert på stativ blev anskaffet. Et nedgravet afløbsrør brugtes til
samtaler mellem vagtpost og vagtstue. Telefonforbindelsen gik ikke over
Junget central, men over Floutrup/Risum antagelig direkte til Nykøbing
eller Hanstholm.
Soldaterne lavede selv den ophøjede sti fra vejen og op til højene, der
grundet den fedtede lerjord, blev belagt med blåmuslingeskaller. I Junget
mærkede vi ikke meget til at tyskerne var der. Grunden var nok, at de
købte deres varme mad på pensionat i Floutrup og derfor gjorde deres
indkøb i butikkerne i Selde.
Jeg var ikke på egnen i 1945, men barakkerne blev hurtigt flyttet og
antagelig anvendt i flygtningelejrene.
Angående billedet af flaget på urhøjene, var det Kresten Jepsen (Kræn
fisker), der var på Bundgaard d. 5. maj 1946 og syntes at årsdagen for
befrielsen skulle markeres. Han lånte et flag af ungdomsforeningen og

6

Eskov

Nyt

n r.

4

plantede det på højen, hvor brystværnet af græstørv endnu ikke var fjernet, som det ses på billedet (billedet kan ses på Lokalhistorisk Arkiv i Thorum).
Søndag d. 5. Maj 1946 kom jeg hjem til mine forældre, der boede
Floutrupvej 32, det første jeg så, var flaget på urhøjene, noget jeg aldrig
havde set før, så derfor gik jeg op og fotograferede.
Det er ovenfor nævnt at brystværnet ikke var fjernet, skyttegraven på
den anden høj var heller ikke jævnet ligesom grunden, hvor barakkerne
lå ikke var planeret. Udgravningerne i højene blev jævnet og området
omkring højene planeret i sommeren 1946.
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Hvis du vil læse mere om
“Projekt Eskov Strandpark”
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik
Klik

dig frem til www.skive.dk
nederst højre side på "Politiske dagsordener".
på "Møder 2009".
på "Landsbyudvalget".
på "Dagsorden og referat af 18. februar 2009".
på "1. projekt beskrivelse – Eskov Strandpark".

Så kan du læse om projektet "Eskov Strandpark, en fjordpark for alle."
Der er da flere interessante detaljer i beskrivelsen. Så god fornøjelse.

Kristian Pedersen
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Sankt Hans festen 2009
Lørdag d. 20. juni afholdt grundejerforeningen den årlige Sankt Hans
fest.
Det blev en kæmpe succes, vi var tilsmilet af rigtig godt vejr, og langt
over 100 deltagere.
Om eftermiddagen var der kreativt værksted for børn ved Anna
Pedersen, og derefter skattejagt.
Selv om bålet ikke var så stort i år, blev der både sunget og brændt
hekse af. Både før og efter blev der grillet og hygget i teltene.
Båltalen blev holdt af Skives tidlige borgmester Knud Olsen.
Talen er her i sin fulde længde:
ESKOV STRANDPARK
20. juni 2009
Tak for invitationen til at være sammen med jer i det smukt beliggende
Eskov Strandpark ved en Limfjords-strand og nynne med digteren Thøger
Larsen:

Du danske sommer, jeg elsker dig
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farve i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand.
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker,
hver gang du ler.
Du er i sindet jo lunefuld,
dog hjertet inderst er pure guld,
et eventyr er dit glade navn,
og blomster lyser ud af din favn
…
Og vi kunne fortsætte med eventyrdigteren H. C. Andersen

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
oktober
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der har jeg rod, derfra min verden går,
du danske sprog, du er min modes stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!
Hvor er det godt, at i bygger jeres sommerhuse i et smukt landskab ved
Junget Øre. At et smukt stykke natur vil glæde efterkommere og vil kunne
bevares i mange år.
Hvor er det dejligt, at i også tager del i en af de traditioner i et af de ritualer, som også er en del af det danske fællesskab – at festligholde højsommeren – at markere Sankt Hans – "Et ritual må der til – et ritual er det, der
får en dag til at blive forskellig fra alle andre dage, en time forskellig fra alle
andre timer"
(Antonie de Saint-Exupery – Den lille prins)
Det får mig til at tænke over: Hvad er egentlig dansk kultur?
Hvad er vores særpræg? Hvad kendertegner os danskere – fra Gedser til
Skagen – fra Vesterhavet til Christiansø?
Er det Vikingerne, der dristigt sejlede ud og stjal vin, våben og kvinder.
Er det smør, ost fra Thise, æg og bacon.
Er det vore håndboldkvinder og fodboldmænd.
Er det dogmefilm, Bille August, Utzons Operahus, verdens ældste kongedømme, H. C. Andersen, H. C. Ørsted.
Er det vores ældgamle sprog eller vores folkestyre og manglende tro på
autoriteter.
Er det vores frigjorthed, Grundtvig, højskoler, janteloven, digtere, kunstnere,
billedhuggere, forskere (mikromolekyler mod kræftceller)…
Er TV’s Matador et billede af os, og de skiftende Danmarks-krøniker.
Er vi de evigt rejsende (Mallorca, Toscana eller Frankrig): er vi – som den lille
nisse rejste med ekstrapost fra land til land, for at finde verdens største
mand …
Og vi fandt ham aldrig – jo, men først når vi kom hjem, og spejlede os i
gadekæret – og så et spejlbillede af os selv – der var billedet af den allerstørste mand.
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For nok er vi et lille land med kun en fem-seks millioner indbyggere, men vi
er de bedste – også blandt Europas 300 millioner!
Er vi blevet passive tilskuds-danskere, der blot sidder og venter på, at det
må kommunen tage sig af.
Hygge os i Pizzabarer – eller hos MacDonald – drikke fransk rødvin – kører i
japanske biler – accepterer EU – Internettet – tale (uden brug af telefoncentraler) i vores mobiltelefoner med familiemedlemmer og venner på den
anden side af jorden – og gå i italiensk modetøj, handle i Ikea og andre
udenlandske forretninger og ser amerikanske film og serier i TV.
For få uger siden sad en amerikansk forfatter – Junot Diaz – i Deadline og
fortalte os, det vi jo da vidste!:
At Danmark aldrig bliver, som Danmark var engang.
At verden aldrig bliver som verden var engang.
Medicinsk, kirurgisk (tænk at kunne få en ny hofte, nyt knæ eller måske et
nyt hjerte, teknologisk – elektronisk – at kunne se (live) en fodboldkamp i
Sydamerika, at kunne scanne vore organer og hjerne – at kunne helbrede
sygdomme, som før var dødelige – at have erstattet hestevognen, og nu
kunne flyve til fjern-østen på få timer, at have mikrobølgeovn, der betyder,
at selv os tumpede mænd nu kan tilberede en middag på få minutter – ja
fagre nye verden.
Junot Diaz fortalte også, at: Amerika havde arbejdet på i hundrede år at nå
til større forståelse mellem kulturer, at finde tolerancen, at kunne respektere
andre mennesker med deres ressourcer, at respektere selv de med anden
hudfarve, og vælge i demokratisk ånd en ny præsident.
Junot Diaz sagde stilfærdigt, at vi europærer måtte igennem samme proces
– at lære at agte i stedet for at foragte …
Og det få mig til at vende tilbage til – hvem og hvad er vi danskere, hvad
ville vi være uden den græske kultur med Sokrates Platon og Ptolemæus,
hvad ville vi være uden den romerske kultur og kristne kultur … uden
Kopernikus, Darwin, Freud og hundreder af andre tænkere, filosoffer, forskere … hvad ville vi være uden James Watson og Francis Crick med DNA-revolutionen, der muliggjorde, at biologien nu næsten er ingeniørvidenskab ...
I denne fantastiske udvikling har danske ingeniører, teknikere, håndværkere
så sandelig også medvirket – anlagt jernbaner rundt i verden, bygget broer
og et operahus, som er et enestående stykke arkitektur, der vil stå som et
monument over dansk kvalitet, læger og sygeplejersker uden grænser og
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mange andre kunne og burde nævnes.
En af verdens mest studerede filosoffer er vor egen Søren Kirkegård – (studerende på f. eks. japanske og amerikanske universiteter sidder og lærer sig
dansk for at kunne læse Kirkegård på dansk) han siger bl.a. "at finde den
ide, for hvilken jeg vil leve og dø".
Hvad er det vi kunne finde eller genfinde:
Agtelsen i stedet for foragtelsen
Ansvarligheden
Respekten
Ydmygheden
Venligheden og hjælpsomheden
Taknemligheden og tilliden
Samlet kunne det sammenfattes i
Dannelsen – dette at være menneske, dette at yde og ikke blot nyde, at ville
og forsøge at opføre sig ordentlig …
Igen at kunne sige "jeg elsker dig" – at kunne holde af – at respektere – at
dygtiggøre sig – at overveje: "Hvad er det for et Danmark, vi ønsker os" – at
glædes over mangfoldigheden – al det vi fik fra ægyptisk, persisk assyrisk,
græsk, kinesisk, romersk og kristen kulturer …
og glædes ved det, vi har kunnet inspirere til og yde til: indenfor udvikling,
forskning, håndværk, tænkning, kunst og handel …
At sige og gentage med Kim Larsen, da han for år tilbage stod og sang for
flere tusinde af os her i Skive Kommune:
Pludselig standsede han i en af sine dejlige og medrivende sange – og
sagde: Jeg kan godt få jer til at blive stille – og det blev vi – meget stille –
måske var der enkelte tårer i øjnene:
"Om lidt bli’r der stille, om lidt er det forbi, fik du set, det du ville ... og hørt
din melodi".
Han sang den vist to gange – og så råbte han i mikrofonen:
Hvad er det, man skal bruge sit liv til?
Vi ku’ jo ikke så godt svare – vidste måske heller ikke rigtigt, hva’ der sku’
siges …
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Det ved jeg, sagde Kim Larsen, for jeg har læst den store russiske forfatter
Dostojevski’s: Brødrene Karamassov.
Her spørger den ene bror den anden bror.
Hvad skal man bruge sit liv til?
Og svaret lød: Du skal elske det – du skal elske livet – du har kun et liv – og
det kan være smertefuld og ulogisk at elske det, men du skal elske …
That’s entertainment – manner!
Og så fortsatte Kim med herlige sange i den kølige sommeraften …
og vi stod og lyttede – tankefulde, nydende, opstemte og glade …
Og jeg vil ønske for jer, at i fortsat vil nyde tilværelsen, leve livet, Carpe
Diem, holde af hinanden, passe på naturen, ønsker jer en god sommer – og
citere (ej synge) min yndlingssang – skrevet af L. C. Nielsen i 1901:

Jeg ser de bøge lyse øer, ud over havet spredt
så skært og skøn i solen, som aldrig jeg har set.
Jeg ved det, som de ligger der,
så er der kun så kort
fra grænse og til grænse.
Men dette land er vort.
Jeg ser de slægter, som gik hen, mens hundredåret skred,
som vandt på Kongedybet, som under Dybbøl led;
de elsked ungt, de drømte langt, de så kun alt for kort,
men frem af dem stod folket. Og dette folk er vort
Og derfor bøjer vi vort sind, hvor vi i verden går,
med længsel mod de strømme, som disse kyster når;
og derfor samler vi hvert navn, som steg af folkets jord,
i dem vor fortid leved, af dem vor fremtid gror.
God sommer!

Knud Olsen
Skive
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Eskov Strandpark
Den første plan over området
indeholdt 290 grunde og det første
salgsmateriale blev udarbejdet i
1965.
Udstykningsplanen blev senere
ændret (både hvad veje og grunde
angår) til de nuværende 271 grunde.
Skive Folkeblad skriver d. 11. sept.
1967 at det kniber med at finde
vand i Eskov og derfor er der
endnu ikke kommet gang i byggeriet.
To måneder senere skriver samme
avis, at byggemodningen er i fuld
gang og salget af de første 108
sommerhusgrunde starter d. 11.
nov. 1967.
En uge senere skriver avisen, at der
var 300 interesserede og syv grunde er solgt.
Der var åbenbart stadig problemer
med at finde vand i Eskov, for i 1968 skriver Skive Folkeblad, at man nu
har lavet en overenskomst med Selde Vandværk om en ny vandledning
til området.
Sundsøre Kommune fik i 1975 udarbejdet en rapport over den smukke
kyststrækning fra Junget til Søborg.
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Citat fra Skive Folkeblad 20. sept. 1975

Ifølge rapporten ligger det helt klart, at Junget Øre bliver kommunens
største ferieområde. I øjeblikket ligger der i Eskov Strandpark 271 sommerhusgrunde – 131 grunde er bebygget og 140 er i reserve.
Udviklingen i feriebebyggelsen vil ske mod vest, idet der omkring gården
Søborg vil opstå en ferieby med hotel og 90 sommerhuse til udlejning i
en tættere bebyggelse omkring servicefunktionen ... Syd for det
nuværende sommerhusområde i Eskov ligger Junget skov og de såkaldte
Dronningebakker. Området er stærkt kuperet – og vegationen langs
kysten og i skoven er meget varieret. Området tænkes fortsat åbnet, så
folk kan gå ture der – og samtidig konstatere, at stranden ud for Junget
Øre er en af de bedste i Salling ... Det Herning-konsortium, som ejer
Søborg-arealerne, er i fuld gang med planlægningen af feriebyen ...
et stort grønt område udlægges til rekreativt areal mellem Eskov
Strandpark og feriebyen ...
Som vi alle ved, blev planerne om et feriecenter aldrig til noget – men
spændende lyder det da.

Kommuneingeniør Werner Arnholm står foran Eskov Strandpark, hvor
man kan se en del af de første huse som blev bygget. Billedet er fra
1975.
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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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✄

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

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

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

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

97 59 64 15

LIGE MIDT I OMRÅDET

Johannes Jørgensen

Kjeldgårdsvej 18

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

97 59 60 14
Træffes kl. 12 eller kl. 18 - 19.30
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Referat fra Eskov Strandpark Vandværks
ekstraordinære generalforsamling
lørdag d. 15. august 2009.
i Fursund Hallens cafeteria, Jungetvej 3, Selde
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 april 2009 nr. 2 Side 25 til 29.
3. Valg af bestyrelse fra 1. januar 2010.
Formand Jens Skytte Jensen bød velkommen og takkede for fremmødet.
Pkt. 1. Valg af dirigent
Keld Frederiksen foreslås af bestyrelsen – han blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for
lovlig indvarslet og beslutningsdygtig – trods en indsigelse fra Kristian Pedersen,
Markvejen 17. Indsigelsen gik på, hvorvidt der var tale om vedtægtsændringer eller en
opløsning af nuværende selskab.
Pkt. 2. Endelig afstemning om nye vedtægter for A.m.b.a.
Indledning ved formanden.
Det vi er samlet om i dag, som medlemmer af Eskov Strandpark Vandværk, er som
angivet i dagsordenen at foretage den endelige afstemning om bestyrelsens forslag til
nye vedtægter for andelsselskab med begrænset ansvar. A.m.b.a. Den første vedtagelse fandt sted på den ordinære generalforsamling den 23. maj 2009. Af 67 afgivne
stemmer var 59 ja, 7 nej, 1 blank.
Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig da 2/3 af de stemmeberettigede ikke
var repræsenteret. Derfor har vi indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling,
på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet
af fremmødte medlemmer.
Der har været mange indlæg fra Kristian Pedersen og Ulla von Elling. Alle har været
optrykt i Eskov Nyt over de sidste par år, de sidste i juni nr. 3/2009. Bestyrelserne i
vandværket og i grundejerforeningen blev efter generalforsamlingen den 23. maj enige
om at lade advokat Keld Frederiksen undersøge materialet omkring adskillelsen nærmere, for derved at finde den rette udgang på problematikken omkring grunde og skøder.
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Jeg kan her oplyse, at de to bestyrelser er enige om at et løsningsforslag kunne være,
at vandværket beholder og får tinglyst skødet på boringsgrunden Floutrup 1k og at
grunden Kystvejen 1d (Matrikel 10g) går tilbage til grundejerforeningen, men således
at vandværket sikres en uopsigelig brugsret til at være der med sit hus, rør og tekniske installationer. Vi foreslår en leje årligt fremover svarende til den ejendomsskat, vi
hvert år har betalt siden adskillelsen.
Med hensyn til de 20 købere / forbrugere uden for Eskov Strandpark Grundejerforening
er det vandværksbestyrelsens opfattelse, at de teknisk set allerede nu er medlemmer,
blot uden stemmeret. De har været med i 30-40 år og betalt på lige vilkår som vi andre
i hvert fald i de sidste mange år.
De har alle rettigheder og pligter som anført i det nye regulativ for private vandværker,
der skal indsendes i oktober måned til Skive Kommune for godkendelse.
Det er bestyrelsens hensigt at de fremover skal være ligeværdige medlemmer med
stemmeret.
Hermed overlader vandværkets bestyrelse forslaget til advokatens kommentarer og til
afstemning i forsamlingen.
Debat om vandværkets ejerforhold, efter indlæg fra Kristian Pedersen, Markvejen 17
og Ulla von Elling, Markvejen 15. Dirigenten konkluderede at vandværket får tinglyst
skøde på boringsgrunden Floutrup 1k og at grunden Kystvejen 1d (matrikel 10 g), hvor
vandhuset ligger, tilbageføres til grundejerforeningen. Der skal laves en lejekontrakt,
hvor vandværket betaler en leje, der svarer til den årlige ejendomsskat.
Indlæg fra Allan Vrå, Stranddalen 29: Opfordrer de nye bestyrelser til at arbejde fremadrettet, og glemme evt. tidligere "bommerter".
Spørgsmål fra Christian Pedersen, Markvejen 17: Kan man være medlem af vandværket, uden at være medlem at grundejerforeningen.
Svar fra Jens Skytte Jensen: Ikke alle, der får vand, er medlem af grundejerforeningen.
Men alle der får vand, skal være medlem af vandværket – og have stemmeret. Ligeret
for alle medlemmer i vandværket.
Keld Frederiksen gennemgik på overhead de nye vedtægter til A.m.b.a. Se Eskov Nyt
april nummer 2/2009.
Kristian Pedersen fortsatte med at fremføre, at det var grundejerforeningen, der ejede
vandværket. Dirigenten forklarede endnu engang, at der i 1993 var foretaget en fuldstændig adskillelse af grundejerforening og vandværk. Kristian Pedersen oplæste et
brev, som han havde sendt til Skive Kommune, hvor han beder dem om at blande sig
i sagen om ejerskabet til Eskov vandværk. Jens Skytte Jensen kommenterer brevet:
Ejerforholdet vedkommer ikke Skive Kommune. Kommunen interesserer sig kun for, at
der skal være rent vand og at regulativet bliver overholdt.
Gennemgåede vedtægter for omdannelse til A.m.b.a. sættes til afstemning. Stemmer
oktober
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man Ja accepterer man hermed også at samtlige aktiver og passiver overgår til
A.m.b.a.’et.
Der var 53 stemmeberettigede (inkl. Stemmer med fuldmagt).
Antal stemmer for vedtægtsændringerne: 51
Antal stemmer imod vedtægtsændringerne: 2
Vedtægterne er hermed vedtaget til ikrafttrædelse den 1. januar 2010.
Opsummering ved Keld Frederiksen: Den siddende bestyrelse får bemyndigelse til at
få grunden med vandboringer over i vandværkets navn, og grunden hvorpå vandhuset
ligger, vil forblive i grundejerforeningens navn. Der vil blive lavet en lejekontrakt, hvor
vandværket lejer grunden, hvorpå vandhuset ligger. Lejekontrakten kan max. løbe over
30 år. Desuden gav forsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til at ordne alt det juridiske og praktiske overfor de relevante myndigheder i forbindelse med omdannelsen til
Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.
Pkt. 3: Valg af bestyrelse fra januar 2010
Den siddende bestyrelse genvælges til at fortsætte.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og overlod ordet til Jens Skytte Jensen.
Jens Skytte Jensen takkede Keld Frederiksen for god gennemførelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil nu træde sammen og gennemfører de beslutninger, der er
besluttet på den ekstraordinære generalforsamling – og fra nytår, vil det nye selskab
være i orden. Sådan bliver det!
Referent: Johannes Jørgensen, Stranddalen 25 / Jens Skytte Jensen, Stranddalen 143.

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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HUSK

adresseændringer til ENERGIMIDT
• atat meddele
aflæse
elog vandmåler 01.01.09
•

Party grill kan lånes
Afhentes og afleveres rengjort.
Kontakt Verner Hansen,
Eskovvej 13
Tlf. 9759 6912

Salling Mini Maskine Service udfører græsslåning for
private og grundejerforeninger.

Salling

Hvis De ikke kan afse tid til at slå græsset ved sommerhuset, så skal De bare give os et ring.

Mini
Maskine
Service

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
oktober
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Referat fra møde mellem grundejerforeningen og vandværket
i Fursund Hallens cafeteria, Jungetvej 3, Selde
den 15 august 2009
Efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde, var der et fællesmøde med bestyrelserne
fra grundejerforeningen og vandværket. Derudover deltog advokat Keld Frederiksen.
Jens Skytte Jensen oplyste, at vandværket afholdt alle udgift til advokat, tinglysning,
skødeskrivning og hvad der ellers måtte være.
Grundejerforeningen tilkendegav, at de var tilfredse med udfaldet af afstemningen på
den ekstraordinære generalforsamling. Grundejerforeningen ville være den nye bestyrelse behjælpelig, hvis behovet opstod.
Advokat Keld Frederiksen fik til opgave at gennemføre alt papirarbejdet vedr. de vedtagne beslutninger, således at Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a. er på plads den 1.
Januar 2010.
Referent: Johannes Jørgensen, Stranddalen 25

TRÆLASTHANDEL

SKIVE • HOLSTEBRO • ROSLEV
www.roslev.dk

Telefon 97 57 15 00

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.
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Fra Eskov Strandpark Vandværk
Vinteren nærmer sig hastigt, så husk at
lukke for vandet til sommerhuset i brønden og sørge for at få tømt vandinstallationerne.
Hæld lidt frostvæske i gulvafløb,
vandlåse og toiletkumme. Det er
både dyrt og ærgerligt, hvis et
vandrør frostsprænges.

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

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

➢ Nyt sommerhus
➢ Tilbygning

➢ Vinduer/døre
➢ Træ-terrasse

Tømrer Jørgen Richard Rasmussen
20 29 59 08
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ALT I SKOV-HAVE-PARK MASKINER
AUTORISERET HUSQVARNA OG MTD
FORHANDLER
Grønning Smede- og Maskinforretning K/S
v/Peter S. Dam og Peter Mejlhede – Aut. Deutz Fahr-forhandler
Åkjærsvej 86-88 Tlf. 97 58 40 08
Mobil:
Grønning
Peter Dam
22 29 09 64
Fax 97 58 41 11
7870 Roslev
www.gronningsmede.dk Peter Mejlhede 29 91 82 81

Støt vore annoncører
– de støtter os ...

Ugeavisen MIDT PÅ UGEN kan
afhentes gratis ved Købmanden i
Junget og Brugsen i Selde

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

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
15. januar 2010.
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På tur med vandværket 2. juli 2009
Vi stod klar til afhentning da Agner kom og hentede os med bussen. Hele bestyrelsen
fra vandværket med koner – suppleanter og det hele var med, da de samtidig holdt
konstituerende bestyrelsesmøde og fra grundejerforeningen var John, Verner, Tage, jeg
og vore bedre halvdele meldt til, men John, Verner og Tage blev forhindret i at deltage i turen til Skive af forskellige årsager, så Bente og jeg var de eneste, der tog med
bussen til Skive. Inden vi nåede Skive, gjorde vi lige holdt i Selde og Breum, da Knud
og Carsten skulle "samles" op.
Vi skulle besøge Skive Kaserne (Johannes havde lavet en aftale med seniorsergent
Ole Harder om rundvisning) – Vi fik en meget fin rundvisning og da jeg selv har været
"soldat" på Skive Kasserne i 1972 var det rigtig interessant, og der er sket meget på
kasernen i Skive gennem årene. Dengang var kasernen næste ny, det er den ikke mere.
Den bliver heller ikke brugt til det samme som dengang og der er heller ikke så mange
soldater der længere.
Efter ca. 2 timers rundvisning i bagende sol – gik turen til Skive Havn, hvor vi fandt
2 skyggefulde bænke. Her drak vi vores medbragte kaffe og the, smagte Elses hjemmebag og andre lækkerier, som de forskellige havde med. Vi fik også en lille en eller
to til halsen.
Så gik vi lige en tur langs havnekajen, inden turen gik mod Breum Kro. Vi kørte en
lille omvej dertil (sightseeingstur i Nordsalling) – den gik omkring Lyby Strand, Eskjær
og Langesgård alt set fra bussen. På den denne tur var Johannes (Kjeldgårdsvej) turguide.
Vi sluttede af med spisning på Breum Kro – her stødte Verner, som kom alene p.g.a.
Inge Lise var syg og Tage og Anna så til. Først fik vi tunmussé og til hovedret fik vi gammeldags oksesteg m/glaserede løg, tyttebær, asier og nye kartofler, gammeldags mad
som smagte ganske fortræffelig.
Da vi havde spist blev vi kørt hjem, d.v.s. vi sluttede af med at drikke kaffe og the
hos Else og Johannes. En helt i gennem vellykket dag.

Kurt Pehrson, Stranddalen 14

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

Fax 97 59 66 99
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Åbningstider:
Alle ugens dage
Fra kl. 8.00 - 18.00
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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
28

Eskov

Formand

8668 1687
Næstformand

9722 3498

Tilsyn: Agner Jensen
✆ privat: 9759 6204
Nyt

n r.

4

