Kontaktblad for grundejerforeningen og vandværket

Eskov Strandpark
Nr. 2

april 2010

23. årgang

Husk kun 20 km/t
i hele området

Der er mange, der kører alt for stærkt.
Hvordan vil du have det, hvis du kører et barn ned?

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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Formandens beretning 2010
Jeg vil gerne byde nye som "gamle" ejere af sommerhuse i Eskov Strandpark velkommen til et nyt år.
Vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt år i Eskov Strandpark. Det har været et år med
rigtig store beslutninger både fra bestyrelsens side, men også fra grundejerens side,
her tænker jeg på beslutningen om, at lave vandværket om til en A.m.b.a. andelsselskab. Det har kostet bestyrelsen både i grundejerforeningen og vandværket mange
timers arbejde, sammen med vores advokat, at få dette på plads. Derfor er det også
glædeligt, at det er lykkes, at få en ende på denne sag, med næsten 100 % opbakning.
Som lovet på sidste generalforsamling, har vi fået Markvejens side mod syd renoveret, med fældning af træer og buske og planering af arealet. Det ser rigtig flot ud.
Bestyrelsen håber, at beboerne på Markvejen fremover vil være med at vedligeholde
området.
Det jord som Skive Kommune fik i overskud fra deres arbejde med kloakeringen, er
blevet planeret ud på bålpladsen, og der er sået græs i arealet.
Vi har i forbindelsen med renoveringen af Markvejen fået rettet op på de dræn, som
ikke var i orden. Hele dette arbejde har kostet mere end vi på forhånd havde skønnet,
hvilket også kan ses i regnskabet.
Vores Sankt Hans fest blev en rigtig stor succes. Bestyrelsen havde indkøbt nye foldeborde, lånt bådlaugets telt, så vi havde plads i to telte, desuden havde vi fået Skives
tidligere borgmester til at holde båltalen, så der var fuld hus og rigtig god stemning,
samt hyggelig samvær hele aftenen/natten.
Det har været en rigtig lang og kold vinter med meget sne. Dette har medført, at de
grundejere som havde planlagt fældning af træer i vinter, har haft det rigtig svært. Da
der på bålpladsen hele vinteren har ligget 1 m. sne, har det været nødvendigt at bruge
pladsen, hvor vi har sand og grus til at ligge, til afbrænding. Der har været rigtig mange,
som har brugt deres sommerhus her i den lange vinter, hvilket har betydet, at vi har
måttet rydde, ikke bare hovedvejene, men også stikvejene for sne.
På grund af vinteren, og andre forhold, er Skive Kommune blevet forsinket med at fjerne renseanlægget. Det medfører også, at vores Eskov projekt er blevet forsinket. Dette
kan i læse mere om i Eskov nyt.
Nu da vi har de sidste års tunge sager afsluttet, her tænker jeg på dræn m.m., men
især sagen om vandværket, kan bestyrelsen med fuld styrke gå ind i næste års projekter, især en forskønnelse af Kystvejen, Eskov projektet og fornyelsen af legepladsen
m.m.
Vores skov trænger også til en udtynding, så er der nogle grundejere som mangler lidt
brændsel, så kontakt mig. Mit tlf. nr. står på bagsiden af Eskov Nyt.
Vi har fået mulighed for at købe friske fisk i området. I kan bestille fisk hos købmanden i Junget, og få leveret på jeres adresse onsdag og fredag i en termokasse.
Bestillingssedler og oplysning om ugens tilbud ligger hos købmanden i Junget.
Men ellers ønsker vi jer et rigtig godt år i jeres sommerhus.

Verner Hansen
formand
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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

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

4
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Åbningstider:
Alle ugens dage
Fra kl. 8.00 - 18.00

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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Grundejerforeningen Eskov Strandpark

Generalforsamling
Selde Sognegård, Skolebakken 8, Selde
Lørdag d. 15. maj 2010 kl.15.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkommende forslag (ingen)
3. Formandens beretning om det forløbende år (bilag)
4. Det reviderede regnskab til godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen
1. Kontingent hæves til 1200 kr.
2. Revision af bådlaugets regnskab foretages af grundejerforeningens interne
revisorer senest d. 15. april hvert år.
5a. Forslag fra bådlaug
Årligt tilskud hæves fra 6000 kr. til 12000 kr.
6. Budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
på valg er John Wolff (villig til genvalg)
på valg er Svend Marcussen (villig til genvalg)
8. Valg af 2 supplander til bestyrelsen
på valg er Tage Pedersen, Stranddalen 109
på valg er Per Brandhøj Christensen, Stranddalen 15
9. Valg af revisor og en revisorsupplant
på valg er Lars Fisker
på valg er Irena Rosenberg Rasmussen
10. Forslag fra medlemmerne (ingen)
11. Evt. (der kan ikke behandles emner, der koster penge under evt.)
Generalforsamlingen er røgfri

Salling

Mini
Maskine
Service
6

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

Tlf. 9759 1117 . Mobil 2014 0417
Salling Mini Maskine Service
v/Per Dalstrup . Glyngemark 10 . Glynge . 7870 Roslev
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Sankthans fest 19. juni 2010
Grill er klar kl. 18.00
Arbejdslørdag 5. juni 2010 kl. 10.00 ved legepladsen.

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

poul olesen
7884 fur 97 59 32 68
uafhængig ejendomsmægler m.d.e
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Eskov Strandpark projekt
Det hele startede med, at vores badebro er slidt helt op. Bestyrelsen var ude og kigge
lidt på forskellige badebroer, men det største chok var nok prisen, en ganske almindelig badebro, med de forskellige tilbehør der skal til, er ca. 175.000 kr. med moms.
Det er mange penge, men vi synes også, der skal være en badebro til vores flotte
område i Eskov.
Vi tog en snak med Skive Kommune, om de ville være med til at betale, da det jo er
en halv offentlig strand, det ville de ikke, men blev sat i kontakt med Anders Rask,
udviklingskonsulent i By- og Landsbyudvikling.
Vi fik et rigtig godt møde med ham, hvor vi begyndte at tale om, hvad vi kunne lave,
sådan at man kunne begynde at søge div. fonde.
Det blev et større projekt, for man kan ikke søge penge kun til en badebro, hvis vi skal
søge til den, skal det være et samlet projekt, det næste vi talte om, var at vores toiletbygning, ved legepladsen, var næsten faldefærdig, og ikke særlig tidssvarende.
Derved blev det til, at vi har søgt om, badebro handicapvenlig, stisystem fra toiletbygning til badebro handicapvenlig, toiletbygning handicapvenlig, madpakkehytte/grillhytte på ca. 100 m2 med grill, der skal opføres i hjørnet af legepladsen, (hvor der i
dag står en container), og til sidst tre sheltere, der skal bygges, der hvor der er rensningsanlæg i dag, der vil også blive sat nye borde og bænke op, både i madpakkehuset og udenfor, nye skraldespande over det hele.
Projektet har en pris på 733.000 kr. plus moms, vi er så heldige at kommunen har
påtaget sig alt økonomistyring, så man ikke skal ud og låne til det, for man kan først
få sine penge fra div. fonde, når alt er færdig og betalt, og kommunen vil tage alt
moms på hele projektet (det er faktisk mange penge vi kan spare, ca. 183.000 kr.).
Fonde vi har søgt:
Tuborg Fonden
BG Fonden
Durup Fonden
Spar Salling Fonden
Dansk Bank Fonden
Tips og Lotto
LOA (lokale og anlæg)
LAG-Skive
Landbyudvalget Skive Kommune
Bustrup Fonden
Spar Nord Fonden

afslag
afslag
afslag
afslag
afslag
100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
190.000 kr.
svar ca. 1. juni
svar ca. 1. juni

Det vil sige, at vi i dag har fået 490.000 kr. samlet ind, vi mangler i dag 243.000 kr.
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Vi mener, at hvis vi kan få hele vores projekt gennemført, vil det blive et kæmpe løft
for hele området, både for os selv, salg og udlejning.

Mvh.
Bestyrelsen

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

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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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

Tlf. 2513 3124

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen
Bestyrelsen er ansvarshavende.
Deadline for næste nummer er
4. juni 2010.
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Årsregnskab 2009
Grundejerforeningen Eskov Strandpark
budget
2010
debet
kredit
272.000
12.000
1.500
285.500

kontingent
annonceindtægt
øvrige indtægter

Vedligeholdelse m.v.
veje
stier
grøfter
dræn
bålplads
boldbaner
legeplads
badebro
bådelaug
nøgler
fællesarealer
toilethus
arrangementer m.v.
fællesaktiviteter
indkøb af grus
småanskaffelser

Adminitrationsomkostninger
kontorhold
regnskabsmæssig ass.
support, abonnement m.v.
hjemmeside
forsikringer
edb-udgifter
porto og gebyrer
refusion Grundejerkontingent bestyrelse
Generalforsamling
Gaver
Bestyrelsemøder m.v.
Kørselsgodtgørelse bestyrelse
Telefongodtgørelse bestyrelse
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realiseret
31.12.2009
debet
kredit
272.000
12.500
18.020
302,520

50.000
0
0
0
0
0
8.000
1.000
6.000
0
56.000
1.000
3.000
0
0
1.000
126.000

56.875
5.438
8.650
68.659
33.797
70
6.625
486
12.000
0
24.128
0
995
222
4.744
5.341
228.030

1.000
6.000
5.000
0
6.500
1.000
1.000
5.000
6.000
0
12.500
33.000
5.000

782
6.250
4.679
3.125
3.122
0
792
5.000
5.635
2.901
13.054
25.032
5.000
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Eskov Nyt, medlemsblad
Eskov Nyt, porto
Diverse

22.000
7.000
1.000
112.000

26.006
9.813
5.826
117.020

Lokaleomkostninger
Forsikringer

3.533

Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar 2009
Kostpris 31. december 2009

Affaldshus
45.941
45.941

Afskrivninger 1. januar 2009
Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. december 2009

33.693
3.063
36.756

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2009

9.185

Finansielle indtægter
Årets resultat før overførsler

53.000

5.500

3.368
48.958

badebro konto
legeplads konto

5.000
13.400

0
0

Årets resultat efter overførsler

34.600

48.958

Likvide beholdninger
Morsø Sparekasse 279-56-32967
Morsø Sparekasse 279-56-35192, badebro
Morsø Sparekasse 000-00-41815, legeplads
Spar Nord – foreningskonto
Spar Nord – General Rye
Konto legeplads
Konto badebro

0
0
0
8.129
40.692
30.029
65.678
144.528

Egenkapital
Saldo primo
Årets overførsel fra resultatopgørelse
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Friluftsgudstjeneste
i Eskov Strandpark v/ legepladsen
den 1. august 2010
v/ Sognepræst Arne Holmgård
Musikken til gudstjenesten, samt efterfølgende koncert ved:
Lars Borg Friis og Anna Cederstrøm Friis, Floutrup.
De vil give koncert på klaver, kontrabas og obo.
Der serveres kaffe/the i pausen.
Medbring selv noget at sidde på.

Vel mødt på stranden
Menighedsrådene i Junget/ Thorum og Selde.

Hvad sker der på Fur?
Havnen er hvert år den naturlige ramme om nogle
af de største begivenheder på Fur:
Muslingedagen, sidste lørdag i maj
Fur Rundt Marchen, 2. lørdag i juli
Træskibssejladsen Limfjorden Rundt, 2. fredag i september
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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

TØMRERMESTER

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

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

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

97 59 64 15

LIGE MIDT I OMRÅDET

Johannes Jørgensen

Kjeldgårdsvej 18

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

97 59 60 14
Træffes kl. 12 eller kl. 18 - 19.30
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Generalforsamling
I
Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.
Lørdag den 15. maj kl. 13.30 i
Selde Sognegård, Skolebakken 8, Selde
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab for 2009 forelægges til godkendelse.
4. Budget for 2010 og det af kommunen godkendte takstblad forelægges til godkendelse.
5. Behandling af Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Jens Skytte Jensen og
Knud Bækgaard samt suppleanten Flemming Jensen.
7. Valg af revisorer: På valg er Bent Vilsgaard Larsen og revisorsuppleanten Erik Baunsgaard Jensen.
8. Eventuelt.
På www.eskovstrandpark.dk vil man under vandværk finde selskabets
vedtægter, som blev vedtaget den 15. august 2009, og regulativ for
Eskov Strandpark Vandværk godkendt af Skive Kommune den 4. november 2009.

HUSK

adresseændringer til ENERGIMIDT
• atat meddele
• aflæse el- og vandmåler 01.01.09
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Svar ang. Vandværket.
Tak for et mærkeligt svar. Jeg har på intet tidspunkt rejst tvivl om hvem der er medlem af Grundejerforeningen og hvem der er medlem af Vandværket. Hvorfor det skal
slås fast, hvem der er medlem, ved jeg ikke. Det fremgår tydeligt af vedtægterne.
Når nu Grundejerforeningens bestyrelse vil svare i sagen vil de måske oplyse om hvor
det står i Grundejerforeningen vedtægter, eller i den tinglyste Deklaration, eller i vandværkets Regulativ, at vi grundejere er ejere og ikke kun medlemmer af Grundejerforeningen og Vandværket. I over to år har jeg efterlyst svar på dette spørgsmål fra
Vandværkets bestyrelse, men ikke fået svar endnu.
Hvis man ejer/køber en grund i Eskov Strandpark skal man være medlem af
Grundejerforeningen, det er tinglyst på hver eneste parcel i området. Og det er ikke
bare den første ejer af parcellen det gælder for også når parcellen bliver solgt så skal
den ny ejer være medlem af Grundejerforeningen, og medlemskabet ophører helt
automatisk ved salg, man skal altså ikke opsige medlemskabet.
Det står i den tinglyste Deklaration at Grundejerforeningen ejer vandværket. Og skødet er ført i Tingbogen. Det står i vandværkets Regulativ at Grundejerforeningen ejer
vandværket.
Jeg finder det ville have været rigtigst at spørgsmålet om afhændelse af vandværket
var blevet drøftet på Grundejerforeningens generalforsamling.
At bestyrelsen ikke finder anledning til at tage kontakt til vores organisation for at få
bistand til varetagelse af Grundejerforeningens interesse, har da givet Vandværket frit
spil. Det fremgår da tydelig af de bestyrelsesreferater jeg har set.
Hvis jeg er ejer af noget i Eskov Strandpark, udover sommerhuset og grunden den ligger på, så vil jeg gerne vide det og hvad det er. Og hvilke forpligtigelser jeg har overfor det, om det er noget der følger med ved salg eller jeg kan beholde som mit/vores.
Hvad står der i den lejeaftale der er indgået. Er Grundejerforeningens interesser sikret
ved nedlæggelse af Eskov Vandværk.
Kristian Pedersen
Bjarkesvej 22
7800 Skive
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Beretning om det forløbne år 2009
Vandværkets drift

Der har ikke været væsentlige driftsstop i årets løb. Rutinetjek af boringer, udsyring og
udskiftning af en pumpe er foretaget.
Der har ikke været konstateret utætheder på ledningsnettet. Hos forbrugerne er der
målt 12.428 m3, og der er i alt oppumpet 13.590 m3. Differencen på 1.162 m3 er ikke
alt sammen vandspild, idet der kan være tidsforskelle imellem forbrugernes aflæsninger af målerne og vandværkets hovedmåler, som aflæses den 31. december. Der har
ej heller i skrivende stund været anmeldt frostsprængninger. Det har været nødvendigt
at sende Agner ud for at aflæse hos 6 forbrugere, som ikke havde indsendt aflæsning
til Energi Midt.
Som det kan ses af analyseresultater for 2009, er vandkvaliteten fin med et fald i
nitratindholdet til 1,6 mg/l i forhold til sidste år, hvor indholdet var 2,0 mg/l. Der er ikke
konstateret pesticider.
Energiforbruget på ca. 1. kwh. pr. m3. er stabilt og rimeligt i forhold til forsyningsnettets udstrækning og højdefoskelle.

Følgende skal udføres i 2010

Rutinetjek af boringer og pumper, eventuel udsyring og pumpeskift samt småreparationer.
Vi skal også til at tænke på målerudskiftning, da det snart er 8 år siden vi gjorde det
sidst. Det bliver nok i løbet af 2011.

Økonomi og takstblad

Regnskabet udviser et pænt overskud, men der er nogle udgifter vedr. juridisk assistance til selskabsomdannelsen, generalforsamlinger, klageskrivelser til Skive
Kommune og Miljøankenævn, som vi endnu ikke har modtaget regning på ved årsskiftet, idet disse sager endnu ikke alle er afsluttet. Vi har i bestyrelsen ikke fundet
anledning til at ændre på vandprisen. Overskuddet henlægges til fremtidige investeringer og uforudsete hændelser.

Afslutning

Fra 1. januar 2010 er vandværket blevet registreret som A.m.b.a. ved selskabsstyrelsen, sådan som det blev vedtaget på generalforsamlingerne den 23. maj og den 15.
august 2009. Tinglysning af skøde er forsinket i det digitale system og dermed også
lejeaftalen.
I årets løb har Agner, Knud og jeg deltaget i en række møder i en lokal arbejdsgruppe
for Selde – Eskov – Junget – Thorum området, der arbejder med at finde ud af hvilke
nødvendige indsatser, der skal til for at sikre grundvandsressourcen, så vi også fremover kan blive ved med at tappe rent drikkevand fra hanen. Arbejdet skal munde ud i
en indsatsplan. Der deltager repræsentanter fra de berørte Vandværker, Skive Kommune Teknik og Miljø, Region Midtjylland, Landbruget og Aktivitetsforeningen for
Selde og Omegn.
Skive Kommune lægger vægt på at en indsatsplan udarbejdes i et samarbejde mellem
de berørte parter. Arbejdsgruppen belyser modsætningerne mellem interesserne og
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kommer med bud på, hvordan grundvandet kan sikres fremover.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelseskollegerne for et godt samarbejde i årets løb, ikke
mindst Agner for hans indsats med tilsyn og pasning vandværket og ligeledes en stor
tak til Knud for styring af finanser og regnskab.
Jens Skytte Jensen

april

2010

/

23.

årgang

21

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
2

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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ÅRSRAPPORT for 2009
Eskov Strandpark Vandværk I/S
Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor
Til interessenterne i Eskov Strandpark Vandværk I/S
Vi har revideret årsregnskabet for Eskov Strandpark Vandværk I/S for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Eskov Strandpark Vandværk I/S’s ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne
kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.
Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger,
der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
interne kontroller, der er relevante for interessentskabets udarbejdelse og aflæggelse
af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Eskov
Strandpark Vandværk I/S’s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2009 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Roslev, den 23. februar 2010
REVISION LIMFJORD
Registreret Revisionsaktieselskab
Kaj Plejdrup
Registreret revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note
1 Omsætning

2
3

DIREKTE OMKOSTNINGER
Afgifter m.m.
Lønninger
Dækningsbidrag

4
5
6

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

7

FINASIERING
Renteindtægter m.m.
ÅRETS RESULTAT

april

2010

/

23.

årgang

2009
348.181

2008
293.643

75.965
50.112
126.077
222.104

50.906
49.933
100.839
192.804

27.954
77.950
126.457
95.647
95.647
0
95.647

13.778
70.060
87.222
171.060
21.744
0
21.744

57.606

75.412

153.253

97.156
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Balance 31. december
AKTIVER
Note
8 Obligationer
9 Vandværkshus
Anlægsaktiver ialt
10
11

Tilgodehavender
Bank- og Sparekassebeholdning
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver ialt
AKTIVER

2009
558.629
70.000
628.629

2008
560.467
70.000
630.467

14.289
740.737
755.026
755.026

11.188
560.522
571.710
571.710

1.383.655 1.202.177

PASSIVER
14

EGENKAPITAL

1.321.168 1.167.915

12
13

Merværdiafgift
Skyldige omkostninger
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser ialt

13.191
49.296
62.487
62.487

PASSIVER
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34.262
34.262
34.262

1.383.655 1.202.177
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Noter
1

2

3

4

5

6

Omsætning
Opkrævet vandafgift og grøn afgift
Øvrige indtægter

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

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

Anlægsvedligeholdelse
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet
Reparation vandværk/behandleranlæg
Renholdelse/græsslåning
Ejendomsskatter
El
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2009

2008

343.094
5.087
348.181

290.594
3.049
293.643

75.965

50.906

41.805
8.307
50.112

41.805
8.128
49.933

4.130
14.180
6.100
2.361
1.183
27.954

4.216
3.310
5.100
1.152
0
13.778

294
3.473
2.058
7.846
5.852
5.970
4.182
12.496
1.495
3.285
26.280
2.782
1.937
70.060

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

0
7.833
1.840
878
10.002
20.553

60.290
13.493
1.970
878
10.591
87.222
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7

8

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

10

Renter
23.920

Målerbrønde og anboringsbøjler
Kystvejen 1, Eskov - ejendomsvurdering pr. 1/1 1993
Ledningsnet anlagt i 1993
Afskrivning:
Afskrivning pr. 31/12 2009

12

Merværdiafgift
Udgående afgift
Indgående afgift
Elafgift
Afgiftstilsvar
Merværdiafregning
Tilgodehavende afgift pr. 31/12 2009

28

25.169
24.592
-130
25.781
75.412

Nominel Kursværdi
592.836
558.629

70.000
836.883
836.883

0
70.000

14.289
0
14.289

Bank- og Sparekassebeholdning
Roslev Sparekasse 279-56-21590
Roslev Sparekasse 000-00-74152
Sparbank 000-51-54073
Sparbank 000-57-25895

14

25.169
24.058
-138
11.893
57.606

Tilgodehavender
Periodeafgrænsede renter
Tilgodehavende moms

11

13

2009

Obligationer
Nykredit 4%, 03D, 2035

9

2009

Renter
61
8.413
12.045
1.274
21.793

Saldo
2.335
444
237.958
500.000
740.737
87.074

24.001
5.513

Skyldige omkostninger
Grønne afgifter
Skyldig A-skat og AM-bidrag

29.514
57.560
44.369
13.191

41.500
7.796
34.262

Egenkapital
Overførsel til næste år
Saldo primo
Årets resultat

1.167.915
153.253
1.321.168
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Eskov Strandpark 18.3. 2010
Til

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Eskov Strandpark
Verner Hansen
Eskovvej 13

Eskov Bro- & Bådelaug ansøger hermed om fremover at få forhøjet vort årlige tilskud
fra 6000,00 kr. til 12000,00 kr.
Begrundelse for ansøgningen:
Det er foreningens mål at have en pulje på mindst 30.000 kr. Dette beløb skal være
tilstede, når vedligeholdelse og udsætning af broen er overstået ca. 1. maj, så vi vil
kunne udbedre evt. skader efter en storm.
Vi er på nuværende tidspunkt langt fra dette mål, og vi er derfor meget sårbare,
såfremt vi er uheldig med vejret de førstkommende år.
Især de sidste år er der kommet mange nye bådejere, som over for os har givet udtryk
for, at broen og slæbestedet er et godt aktiv for området. Men ikke kun bådejerne har
glæde af bådebroen. Børnene i området bruger masser af tid på broen med at fiske
efter krabber m. m.
Vi håber på Jeres velvilje.
Bestyrelsen for Eskov Bro-& Bådelaug.

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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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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8668 1687
Næstformand

9722 3498

Tilsyn: Agner Jensen
✆ privat: 9759 6204
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