Kontaktblad for grundejerforeningen og vandværket

Eskov Strandpark
Nr. 1

februar 2010

23. årgang

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
Så er vi (forhåbentlig) snart igennem vinteren, som har været kold og
med meget sne. Alle veje og stikveje er blevet ryddet for sne, så det
skulle være muligt at komme tæt på sit sommerhus.
Det er klart, at på grund af den hårde vinter, har de sommerhusejere
som har tilkendegivet, at de ville fælde træer i vinterens løb, ikke haft
muligheden for det. Bestyrelsen håber, at de og andre, som har for høje
træer, når det i foråret. Hjælp til fældning m. m. kan stadig fås hos
Verner Hansen, Eskovej 13, tlf. 97596912.
Vores hjemmeside er næsten klar, der er nogle links, som på grund af en
server fejl under etableringen, endnu ikke kan vises, men der arbejdes
hårdt på, at få de sidste links på plads.
Klik ind på www.eskovstrandpark.dk
Mvh.
Bestyrelsen

Svar til Kristian Pedersen
Vi må slå fast en gang for alle, at vandværkets og grundejerforeningens
medlemmer indtil 31.12. 2009 er de samme. Derfor ville en afstemning
på en ekstraordinær generalforsamling højst sandsynligt blive den
samme, som på vandværkets ekstraordinære generalforsamling. Derfor
er det også vandværkets ejere / grundejere, der har truffet beslutningen.
Advokat Kjeld Frederiksen har været ansat som rådgiver for vandværk /
grundejere i denne sag.
Hvorfor skulle vi have 2 eller flere rådgiver, når vi er de samme personer /
i samme sag og med samme interesser?
Bestyrelsen ser denne sag som et afsluttet kapitel i Eskov Strandparks
historie, og har ikke flere kommentarer til sagen.
Mvh.
Bestyrelsen
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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
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I PERIODEN FRA 1. OKTOBER TIL PÅSKE BLIVER
SKRALDESPANDENE IKKE TØMT.
AFFALD SKAL AFLEVERES I SKRALDESPANDENE I
SKURET VED NEDKØRSLEN TIL SOMMERHUSOMRÅDET.
HVIS DET I PERIODEN FRA PÅSKE TIL 1. OKTOBER
KNIBER MED AFFALDSMÆNGDEN, SKAL OVERSKYDENDE AFFALD AFLEVERES I SKRALDESPANDENE I
SKURET VED NEDKØRSLEN TIL SOMMERHUSOMRÅDET.

IN DER ZEIT VOM 1. OKTOBER BIS OSTERN WIRD
IM ESKOV-STRANDPARK KEIN MÜLL ENTSORGT.
WIR BITTEN SIE DAHER, IHREN MÜLL IN DEM
MÜLLCONTAINER IM SCHUPPEN BEI DER EINFAHRT ZUM FERIENHAUSGEBIET ZU ENTSORGEN.
SOLLTE DER PLATZ IN DER MÜLLTONNE IN DER
ZEIT VON OSTERN BIS 1. OKTOBER NICHT
AUSREICHEN, BITTEN WIR SIE EBENFALLS, DEN
ABFALL IM CONTAINER IM SCHUPPEN BEI DER
EINFAHRT ZUM FERIENHAUSGEBIET ZU ENTSORGEN.
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Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Grundejerforeningen Eskov Strandpark

Lørdag den 15. maj 2010 kl. 1500
I Selde sognegård, Skolebakken 8, Selde
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 20. marts 2010, så det kan komme med i
næste blad.

TV-gården
v/ John Juul Pedersen
Ågårdsholmvej 24
Thorum, 7870 Roslev
Tlf. 97 59 70 21
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Møde angående projektet badebro,
grillhus m.v.
Inden mødet med Anders – havde vi møde med Spildevand og Park og
Vej, Durup.
Her var Verner Hansen, Jens Dam, John Wolff og undertegnede til stede.
Vedr. møde med Anders Storgaard Rask d. 8. dec. 2009 i Breum.
Fra grundejerforeningen var mødt Verner Hansen, Jens Dam og undertegnede.
Vi har holdt et møde angående projektet badebro, grillhus m.v.
I forhold til budgettet mangler vi stadig kr. 263.000,Da Grønne Partnerskaber har brugt midlerne for 2009, vil vi søge igen i
2010, så snart puljen åbner. Anders har lovet at holde øje med puljestart
og tager hånd om dette.
Derudover søger Anders – Bustrup Fonden – Vi søger selv Spar Nord og
Sparbank. Hvis og når Spar Salling bringer sin Landsbypulje på banen
igen, kan man evt. søge her (igen). Anders undersøger, hvilke budgetposter der skal søges til hos de enkelte fonde samt hvilket beløb.
Vi kan blive nødt til selv at betale for badebroen, hvad vi selvfølgelig ikke
håber bliver nødvendigt. Det er ca. 180.000 og i så fald, må vi finde de
resterende penge gennem eksterne fonde.
Ovenstående taget i betragtning, forventer grundejerforeningen og Byog Landsbyudvikling, at projektet bliver igangsat i foråret/sommeren
2010, da økonomien nok skal hænge sammen på den ene eller anden
måde.
Den mere praktiske del af realiseringen er som følger:
Grundejerforeningen har aftalt med Spildevand, at eftersom der allerede
er installeret en pumpe i det gamle toilethus, så er de eneste udgifter
grundejerforeningen skal afholde i etableringsfasen tilslutning af VVS og
el. Rensningsanlægget er endnu ikke nedlagt, da vejret har forhindret
endelig omlægning.
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Grundejerforeningen har aftalt med Park & Vej (Ivan Thorgaard), at Park
& Vej forestår den indvendige vedligeholdelse af toiletbygningen i sommerhalvåret. Grundejerforeningen betaler selv for el- og vandforbruget
samt udvendig vedligeholdelse.
Grundejerforeningen vil tage kontakt med Kent Alex Larsen vedr. valg af
badebro, så denne kan indgå i den eksisterende aftale med kommunen
om op- og nedtagning. Her havde vi også en aftale, som desværre er
udskudt på ubestemt tid p.g.a. vejret.

På bestyrelsens vegne
Kurt Pehrson

➢ Nyt sommerhus
➢ Tilbygning

➢ Vinduer/døre
➢ Træ-terrasse

Tømrer Jørgen Richard Rasmussen
20 29 59 08
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Generalforsamling 2010
i
Eskov Bro- & Bådelaug.
Lørdag 22. maj kl. 10.00.
På bænken ved bådebroen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bro- og Bådelauget er vært ved en øl/sodavand.

Der vil også i år blive afholdt grisefest. Datoen er fredag 23. juli (uge 29)
- reserver datoen allerede nu. Nærmere om festen i næste Eskov Nyt.
Bestyrelsen for Bro- & Bådelauget.
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Porto

Annoncepriser:
pr. 1/8 side

(som denne rude)

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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Eskov Strandpark Vandværk
Budget for 2010
Budget
2010
0
10.000
6.000
2.000
10.000
7.200
26.000
1.000
62.200

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. 4,60

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. 135.900
462,24
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2009
0
0
3.917
1.840
10.001
6.100
25.056
878
47.792

Budget
2009
0
10.000
6.000
1.500
10.000
7.200
26.000
1.000
61.700
4,60

10.000
0 10.000
6.000
3.917
6.000
1.000
1.183
1.000
5.600
4.130
5.600
8.000
5.852
8.000
2.800
2.782
2.500
26.500 26.280 26.500
8.000
7.850
8.000
10.000 12.496 10.000
1.500
2.352
1.500
2.000
2.361
2.000
4.500
3.285
4.500
1.000
1.495
1.000
4.000
3.473
4.000
0
0
0
9.000 14.180
9.000
9.000 10.152
9.000
26.000 25.056 26.000
1.000
1.937
1.000
0
0
0
135.900 128.781 135.600
465
1

ESKOV STRANDPARK VANDVÆRK
TAKSTBLAD 2010
Fast afgift:

Drift
465 + moms

Ledningsnet
150 + moms

Målerleje
60 + moms

Kubikmeterpris: 4,60 excl. moms og grønne afgifter

Gebyrer i øvrigt:

Gebyr for manglende flyttemeddelelse:
Rykkergebyr ved manglende betaling:
Gebyr ved brud på 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. 6.500,00 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
sonja-agner@c.dk

Knud Bækgaard,
Skivevej 9, Selde
7870 Roslev
knudselde@gmail.com
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Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.
Der indkaldes hermed til

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 15. maj 2010 kl. 13.30
I Selde Sognegård, Skolebakken 8, Selde
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 1. marts 2010.
På www.eskovstrandpark.dk vil man under vandværk finde
selskabets vedtægter som blev vedtaget den 15.aug. 2009.
og regulativ for Eskov Strandpark Vandværk godkendt af
Skive Kommune den 4. november 2009.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

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.

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

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
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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

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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Hvad sker der med vandværket?
I vandværkets vedtægter § 37 står der:

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan
kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer
derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller
ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i
§ 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Da intet af det der kræves, efter denne paragraf, er opfyldt, bortset fra
at der ikke er gæld, hvordan kan det så ske, det der er sket. Vandværket
er ikke opløst, men man tømmer selskabet for værdier. Overflytter kassebeholdningen til et andet selskab, der er nyoprettet. Dette selskab får
så foræret, det de ikke har, et vandværk med alle de værdier, der er i
selskabet. Hvorfor skal så væsentligt et punkt ikke diskuteres på en
generalforsamling i Grundejerforeningen? Hvorfor må vi medlemmer ikke
få noget at vide om, hvad der er årsagen til, at bestyrelsen træffer så
væsentlige beslutninger, der er i strid med Grundejerforeningens vedtægter og den tinglyste Deklaration. Hvorfor har Grundejerforeningens
bestyrelse ikke haft egen rådgiver til at sikre grundejerforeningens interesser? Hvorfor?

Kristian Pedersen
Bjarkesvej 22, 7800 Skive

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

poul olesen
7884 fur 97 59 32 68
uafhængig ejendomsmægler m.d.e
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Lidt historie om Selde Kro
Skrevett af Irene Rosenberg.
Kilder: www.fellow.dk samt Inga og Knud Bækgaard Nielsen.
Jeg vil starte med en lille fortælling om maleren Emilie Demant Hatt og
komponisten Carl Nielsen.
Den 24. januar 1873 bliver Emilie Laurentze Demant Hatt født i Selde
kro og købmandsgård.
Emilie og Carl Nielsen mødte hinanden i sommeren 1887, hvor Carl
Nielsen var på besøg i Selde. Carl Nielsen udfoldede sig i købmandsgårdens stuer som violinvirtuos med de lokale beboere og spillemænd
omkring sig. Han var da 22 og netop færdiguddannet på konservatoriet
og hun var bare 14 år. Det blev til en gensidig stormende forelskelse, der
ikke blot åbnede døren til den store verden for den unge pige, men også
førte Carl Nielsen ud i en åndelig og menneskelig krise, der blev et
spørgsmål om liv og død. Da krisen er på sit højeste, anskaffer han sig
ligefrem en pistol, som han ude af sig selv vandrer rundt med i lommen
på Københavns gader fast besluttet på at gøre en ende på sit liv. Møder
så en kammerat, der ser, hvordan det er fat og slæber ham med hjem
og tager sig af ham. Forinden har den fortvivlede unge komponist skrevet et afskedsbrev til Emilie. Der går rygter på egnen om at den omtalte
pistol skal ligge begravet et eller andet sted på kroens jord.
I slutningen af 2. verdenskrig blev salen brugt til tyske flygtninge.
En af disse flygtninge døde under opholdet i Danmark og blev begravet i læge Rask’s familiegravsted på Selde Kirkegård. Mandens to døtre
kom hvert år for at besøge deres fars gravsted og de boede altid på
Selde Kro.
Inga og Knud Bækgaard overtog kroen d. 9. marts 1973 og drev kroen i
24 år indtil den lukkede i 1997. Det var hovedsagelig Inga, som drev
kroen, Knud, som er mejerist arbejdede på Lindum Mejeri. Knud har
gennem alle årene ordnet regnskaberne. Inga har haft 2 piger og en
havemand ansat. Derudover var der en kogekone og nogle serveringspiger, som hun brugte, når der var store arrangementer.
De forrige ejere af kroen havde kun weeekendåbent, men Inga valgte
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at have åben hver dag.
De første 2 år forpagtede de kroen og lavede i den tid kun de absolut
mest nødvendige forbedringer.
I den tid havde kroen også værelsesudlejning, men det sluttede i forbindelse med, at der kom nye brandvedtægter.
Efter nogle få år på kroen kom den nye Furvej og det betød nedgang i
omsætningen, fordi der ikke måtte reklameres ved den nye vej. Tidligere
blev trafikken jo ledt ind gennem Selde og dermed lige forbi kroen.
Mange gjorde holdt ved kroen og fik et måltid mad.
Inga lavede også mad ud af huset. Det har mange mænd gennem
tiden været rigtig glad for, én mand hentede mad på kroen i 20 år! Inga
har daglig leveret mad i små stålspande med rum i til 15 - 20 ungkarle,
enkemænd eller mænd hvis kone var på hospitalet eller udrejst.
Kroen havde en stor sal, hvori der var plads til 200 personer.
Hver fredag var der bal for de unge med levende musik. I mange år
var det de lokale Los Quantos som spillede. I de senere år blev det til
diskotek i stedet.
Inga og Knuds gav altid konfirmanderne gratis adgang den første gang
efter konfirmationen.
Knud var altid dørmand. Da kroen måtte lukke, var der mange forældre, der var kede af det. Inga og Knud har altid været gode til at passe
på de unge. Politiet har aldrig været tilkaldt, det har altid lykkedes at tale
sig til rette med de unge.
Hver 3. lørdag blev der spillet op til dans for de unge på 40. Det var de
utrolig populære "Brunos orkester" som spillede - der var stor sorg da de
stoppede.
Der har været mange kendte navne på plakaten til krobal i Selde, Keld
and the Donkyes, Bjørn & Okay, Klaus og Servants blot for at nævne
nogle af dem.
I mange år var der folkedans hver torsdag på kroen og Struer
Danseskole kom en gang i ugen og gav undervisning.
Indtil for ca. 20 år siden kom Falkenberg fra Vestsalling med rejsebio
til kroen.
Jenny Falkenberg har skrevet en bog om sin tid med rejsebio "Alle
mand på bænken".
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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

Hunde SKAL FØRES I SNOR
uanset om det er vinter
eller sommer

Støt vore annoncører
– de støtter os ...

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
31. marts 2010.
Forside: Vinteridyl over Eskov
Foto:
Verner Hansen, Eskovvej 13
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Den første lørdag i december, var der juleoptog gennem byen og så
gav Inga og Knud glögg og æbleskiver på kroen. Derudover har kroen
været vært for idrætsfester, dilettant, generalforsamlinger m.m. samt
utallige familiefester.
Inga og Knud satte kroen til salg i 1997. Efter et halvt år uden nogen
interesserede købere, valgte de at lave kroen om til privatbeboelse og
selv blive boende.
Mange er rigtig kede af at Selde Kro lukkede, der er endda en Facebook
gruppe med 149 medlemmer, som hedder "for de, der stadig ikke helt
kan forstå, at Selde Kro lukkede ..."
Her er et par kommentarer fra siden:

…..Selde Kro VAR STEDET.... Sikke mange hyggelige fester vi har været
til, og så kunne man jo lige få verdens bedste bøfsanwich når sulten
meldte sig....
……det var stedet hvor man lærte at danse og fik verdens bedste bøfsandwich! og en enkelt øl....
…..Jeg SAVNER Selde kro rigtig meget, fredag aften, en god gammel
dags dansk bøf og så snakke med alle de fest glade unge mennesker
som har en stor plads i mit hjerte, HVORFOR sku den lukke????? hulk
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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
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Eskov

Formand

8668 1687
Næstformand

9722 3498

Tilsyn: Agner Jensen
✆ privat: 9759 6204
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