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Så er der

Sct. Hans fest
lørdag den 19. juni 2010

Vi håber mange møder op.

Læs mere side 3
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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

THORUM BLIK
-håndværk til tiden

Torben Dahl
Østerled 9, Selde, 7870 Roslev

Tlf. 3051 0424

Alle formere for inddækning - Kviste Tagrender Skorstene

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



Sct. Hans fest
lørdag den 19. juni 2010

17.00 Grillen tændes
18.00 Fællesspisning

Find alle lækkerierne frem og kom ned og grill med os.
Pølser og pølsebrød, vin, øl og vand kan købes.

Ca. 20.30 tændes bålet.
Båltalen holdes af tidligere borgmester i Skive, Knud Olsen.

Derefter fælles hygge i teltet.

Bestyrelsen opfordrer alle til at møde op til en hyggelig aften.

NB. Medbragte drikkevarer er forbudt.

Bestyrelsen

3j u n i  2 0 1 0  /  2 3 .  å r g a n g

Party grill kan lånes
Afhentes og afleveres rengjort.

Kontakt Verner Hansen,
Eskovvej 13

Tlf. 9759 6912

Ugeavisen MIDT PÅ UGEN kan
afhentes gratis ved Købmanden i

Junget og Brugsen i Selde



Grundejerforeningen Eskov Strandpark
Generalforsamling d.15. maj 2010 

Referat:

Ad 1 Valg af dirigent
Formanden for grundejerforeningen Verner Hansen (i det efter følgende kaldet Verner)
bød velkommen og forslog advokat Kjeld Frederiksen som ordstyrer.
Kjeld Frederiksen blev herefter valgt.
Dirigenten gennemgik reglerne for indkaldelsen, og kunne konstaterer at både forvar-
sel og varsel fulgte de forskrevne vedtægter, og at generalforsamlingen hermed var
beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik dagsordnen, da der ikke var indkommende forslag, udgik punkt
2, vi gik derfor videre til punkt 3.

Ad. 3 Formandens beretning
Verner startede med, at beklage at vores regnskab ikke var gengivet korrekt i Eskov Nyt
nr. 2, men at det i næste nr. vil blive trykt korrekt.
Formanden henviste til den skrevne beretning i Eskov nyt nr. 2. Han ville ikke læse det
op, men overordnet orienterer om årets forløb.
På generalforsamlingen sidste år ønskede grundejerne på Markvejen, at få ryddet op i
beplantningen m. m. langs vejen. Det blev gjort sidste efterår, ligesom nogle dræn for
enden af Markvejen blev repareret. Verner opfordrede beboerne på Markvejen til at
være behjælpelig med at vedligeholde de ryddede områder.
Ang. dræn skulle de sidste hængepartier være i orden, så alt igen skulle fungerer opti-
malt.
Da mange kører alt for stærkt i området, har Verner haft møde med politiet og kom-
munen om problemet. Myndighederne har ikke i det her spørgsmål været særlig sam-
arbejdsvillig, så derfor har vi, både i Eskov Nyt og i vores informationsfolder, kraftig
opfordret til at overholde en max. hastighed på 20 km/t.
Spørgsmålet fra sidste år, om der oprindelig er stier mellem Markvejen og de grønne
områder, kan Verner meddele at det er der ikke.
Verner slutter med at sige, at et af ønskerne de næste år er at få Kystvejen forskønnet,
så der bliver en pæn nedkørsel til området.

Spørgsmål fra Krestian Pedersen, Markvejen 17:
Hvorfor er der ikke læst korrektur på regnskabet?

Svar: Der er desværre sket en brist mellem vores kasserer og trykkeriet.

Spørgsmål fra Ulla Von Elling, Markvejen 15:
Ulla mener, at nogle af stierne er blevet inddraget, bla. ved Kystvejen 23.

Svar: Verner svarer, at på grund af rensning af bækken, er stien i årenes løb forsvun-
den.

Spørgsmål fra Ib Jensen, Eskovej 71:
Ib spørger om han må spørge til de shelter, der er med i Eskov projektet.
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Kjeld svarer, at det må han godt, hvis det står i beretningen.
Ib mener, at de tre shelter, der ønskes bygget er ulovlige, da det er besluttet på en tid-
ligere generalforsamling, at der ingen shelter skal bygges. Det må bestyrelsen rette sig
efter.

Svar: Jens Dam svarer, at hele projektet startede med at vores badebro skulle fornyes.
En ansøgning til kommunen om et økonomisk tilskud blev afslået. Men kommunen
oplyste at de var villige til at gå ind i et projekt, hvor vi i samarbejde med kommunens
By- og Landsbyudviklings afdeling, kunne søge forskellige fonde.
Nogle fonde har visse krav for at yde tilskud, bla. krav om handicapvenlighed, og en
krav om shelter, hvor folk der kommer fra søsiden i havkajakker kan overnatte.
Alt dette indebærer, at kommunen står som bygherre af hele projektet.
Det betyder, at Eskov Strandpark ikke skal betale moms af beløbet.
Et projekt uden om kommunen ville bare for badebro og toilet koste grundejerfore-
ningen over 400.000 kr.

Kommentar fra Ib:
Ib mente, at et sådan opreklameret projekt ville trække unge ballademagere og tyve-
knægte til området. Det har han erfaring for, fra området hvor han bor privat.

Svar: Jens svarer, at bestyrelsen ikke gør det for at genere nogen.

Spørgsmål fra salen: Hvad skal madpakke/grillhuset bruges til?

Svar: Det skal bruges til, at områdets beboere kan tage deres børn/børnebørn med ned
og hygge sig med madpakker/pølser m. m.

Spørgsmål fra Ulla:
Er projektet noget kommunen har sat i gang, eller er det bestyrelsen? Det fremgår ikke
af kommunens hjemmeside, at det er den.

Svar fra Jens: Det er noget vi i samarbejde med kommunens afdeling for By- og
Landsbyudvikling har sat i gang. Kommunen bærer i første omgang alle udgifter. Det
drejer sig om ca. 900.000 kr.

Spørgsmål fra Kristian: Hvem skal vedligeholde arealet, og hvem stiller badebroen op?

Svar fra Verner og Jens: Toiletbygningen holder kommunen, området holder grundejer-
foreningen. Badebroen opstilles og nedtages hvert år af kommunen.

Spørgsmål fra salen:
Hvor meget stiger kontingentet, hvis vi ikke får flere penge til projektet?

Svar fra Verner og Jens: Kontingentet stiger ikke. Vi skulle under alle omstændigheder
have en ny badebro, og det vi mangler er et beløb svarende til en bro. men det ville
være dumt at sige nej til det andet, når vi nu har fået ca. 500.000 kr. fra forskellige
fonde. Vi håber stadig på fuld finansiering.
Henrik Hyldtoft, Strandalen 102 roste Verner og bestyrelsen for deres initiativ, han syn-
tes, at det var rigtig godt. Det vil give et stort løft til området.

Kjeld Frederiksen samler op på hele diskussionen, og sætter formandens beretning og
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hele Eskov projektet til afstemning.
Der ønskes skriftlig afstemning.
40 ja. 13 nej.
Beretning og projekt godkendt.

Ad. 4 Det reviderede regnskab til godkendelse
Kurt startede fremlæggelsen af regnskabet, med endnu engang at beklage at det for-
kerte regnskab var sat i Eskov Nyt. Det rigtige bliver bragt i næste nr., og herefter gen-
nemgik han regnskabet. Kjeld Frederiksen og Kurt gennemgik sammen nøgletallene, for
at kontrollerer, at de stemte overens med revisorernes årsrapport.

Spørgsmål fra Ulla:
Hvor i regnskabet fremgår det, at der er sat penge af til badebro og legeplads? Hun
mener ikke, at de er ført rigtig. Kjeld Frederiksen gennemgik regnskabet og mente at
det var i orden.
Ib sagde, at det blev vedtaget sidste år, at regnskabet skulle indeholde 3 kolonner.
Kurt tager det til efterretning.

Ad. 5 Forslag fra bestyrelsen
Kurt begrunder en forhøjelse af kontingentet med, at hvis vi stadigvæk vil have områ-
det til at se velholdt ud, bliver det nødvendig med en lille forhøjelse, da regnskabet
hele tiden går i nul. Det ville være rart med lidt mere elastik.
Positive kommentarer fra salen.
Skriftlig afstemning.
31 ja. 20 nej, 1 blank.
Forhøjelsen er vedtaget.

Ad. 5 - 2 Revision af bådlaugets regnskab
Kurt begrunder en revision af bådlaugets regnskab med, at hvis grundejerforeningens
bestyrelse skal give bådlauget 12.000 kr., så er vi også nød til at få et revideret regn-
skab. Han foreslår, at grundejerforeningens interne revisorer reviderer regnskabet.
Flere kommentarer fra salen følte, at det var en mistænkeliggørelse af bådlaget.
Forslaget vedtaget.

Ad. 5a Forslag fra bådlaug.
Jens Kjeld Madsen omdelte regnskabet fra bådlauget, og gennemgik de forskellige
poster. Begrundelsen for at søge en permanent tilskud, er at repationer af brofag er
meget dyre, også selv om de udføres af frivillig arbejdskraft. Det koster en del at ved-
ligeholde området, og inden for kort tid skal slæbestedet repareres.
I tilfælde af en storm kan en repation blive meget dyr. Derfor vil vi tilstræbe altid at
have en kassebeholdning på ca. 30.000 kr..

Spørgsmål fra Ulla:
Er der personer uden for området, der har adgang til at have en båd liggende i Eskov?

Svar: Ja det kan man købe sig til. pt. har vi ingen.

Efter en del diskussion, bla. om prisen for at have en båd liggende, og forslag om at
nedlægge bådlauget m.m., kom vi frem til en afstemning.
Der ønskes skriftlig afstemning.
Johannes Jørgensen roser bådlauget for det store arbejde, de gør for at vedligeholde

E s k o v  N y t  n r .  36



bådebroen og området omkring den.
27 ja, 22 nej, 1 blank
Forslaget vedtaget.

Ad. 6 Budget
Kurt gennemgår budgettet for 2011. Det viser et forventet overskud på ca. 28.600 kr.
Kurt må beklage, at budgettet for 2011 først kommer i næste Eskov Nyt.
En kommentar fra salen synes at det er vanskeligt at følge med i, når de tal kasseren
læser op ikke kan kontrolleres.
Kristian Pedersen oplyser at det budget vi vedtog sidste år var budget 2009. Der
opstod en del diskussion, om det er budgettet for 2010 eller 2011 der skal vedtages.
Kjeld Frederiksen bryder ind for at få en klarhed over de forskellige poster i budgettet.
Man er enige om at kontigentforhøjelsen er for 2011. Tilskuddet til bådlauget skaber
en del forvirring, i 2009 fik de 12.000 kr.. Vi har lige gennemgået budgettet for 2011,
hvor det er vedtaget at de skal have 12.000 kr.. Diskussionen går på om de også i
2010 skal have 12.000 kr.
Kjeld Frederiksen konkluderer at de 12.000 kr. også skal udbetales i indeværende år.
Som det står i vedtægterne er det indeværende år man vedtager budgetterne. Det
medfører en del uro i salen, men vi går videre til budgettet. Kjeld Frederiksen opfor-
drer til at man næste år har mere styr på de forskellige budgetter, og hvornår de gæl-
der fra. Da der stadig ikke er enighed om tilskuddet til bådlauget forslår Kjeld
Frederiksen, at de der vil nedlægge bådlauget, må kommer med et forslag næste år.
Budgettet for 2010 vedtaget.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
John Wolff genvalgt
Svend Marcussen genvalgt

Ad. 8. Valg af 2 supplander til bestyrelsen
Tage Pedersen genvalgt
Per Brandhøj Christensen genvalgt

Ad. 9. Valg af en revisor og en revisorsupplant
Lars Fisker genvalgt
Irene Rosenberg Rasmussen genvalgt

Ad. 10. Forslag fra medlemmerne
Ingen.

Ad. 11. Evt.
Johannes Jørgensen orienterer om hvad der sker i Salling, på Fur og Mors i løbet af
foråret og sommeren.
Ros fra salen for bestyrelsens arbejde og initerativ.

Kjeld Frederiksen takker for god ro og orden.

Dirigent Sekretær
Kjeld Frederiksen Svend Marcussen
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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

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

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur
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Layout og produktion: 
Demuth Graphic
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er
1. oktober 2010.

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

Støt vore annoncører
– de støtter os ...

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

Hunde SKAL FØRES I SNOR
uanset om det er vinter 

eller sommer
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NOTER
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Specifikation af diverse:
Kontingent opkrævning udbetalt til Vandværket 3.400
Byggesag – Stranddalen 110 – betalt til kommunen 2.292
One.com – vores hjemmeside 135
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HUSK 
• at meddele adresseændringer til ENERGIMIDT
• at aflæse el- og vandmåler 01.01.09

F r i l u f t s g u d s t j e n e s t e
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:

Fur Rundt Marchen, 2. lørdag i juli
Træskibssejladsen Limfjorden Rundt, 2. fredag i september
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Studietur/sightseeing
Bestyrelserne i Eskov Strandparks vandværk og grundejerforening var
den 4. juni på en studietur/sightseeing med ledsager.
Turen startede i højt solskin fra Eskov midt på eftermiddagen, og herfra
gik den ned gennem Skive og ud forbi Dalsgårds antik i Dommerby. Det
medbragte brød og kaffe blev indtaget ved fjorden i Stårup, hvor der var
en flot udsigt ind mod Skive og lystbådehavnen. Herefter kørte vi ned
forbi Stårup Hovedgård og tilbage til Skive. Næste punkt på dagsorde-
nen var en rundvisning på bryggeriet Hancock. Rundvisningen blev fore-
taget af Egon, en af bryggeriets tidligere medarbejdere.
Vi startede i selve bryggeriet, hvor Egon fortalte at Hancock er en af de
sidste familie ejede bryggerier der er tilbage i Danmark, ligeledes er
fremstillings processen stadigvæk efter de gamle europæiske traditioner.
Herefter gik turen ned under jorden, hvor de mange store lagringstanke
står. Hver tank rummer 12.000 l øl og temperaturen er tæt på 0 grader.
Lagringstiden varierer meget, fra 7 døgn for alm. pilsner og op til 12
måneder for jule- og påskebryg. Til sidst så vi lageret og tappehallen,
hvorefter der blev serveret smørrebrød i Hancocks kantine, og vi havde
selvfølgelig mulighed for at smage på bryggeriets produkter.
Efter en dejlig eftermiddag, og en par hyggelige timer på Hancock, gik
turen tilbage til Eskov.

Eskov projekt
Så er vi startet op vores projekt. Badebro er blevet bestilt i dag (d. 7/6),
der er lidt leveringstid på den, men den kommer i uge 26, og vil blive
sat op i uge 27.
Toiletbygning vil blive bestilt i uge 23-24.
Sti ned til badebro vil blive lavet inden uge 27.
Madpakkehytte er der ved at blive lavet tilbud på nu.
Sheltere vil blive leveret sidst i juni.
Vi vil håbe det hele vil blive klar og færdig i løbet af juli mdr.

Mvh. Bestyrelsen
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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) Dronningensgade 8
7800 Skive 7000 Fredericia
97 52 27 62 97 51 36 32
info@egerisvin.dk • www.egerisvin.dk
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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



Referat fra Eskov Strandpark
Vandværk A.m.b.a.’s 

generalforsamling i Selde Sognegård
den 15. maj 2010 Kl. 13.30

Formanden Jens Skytte Jensen bød velkommen og udtrykte sin glæde over det store
fremmøde. Han beklagede, at der var opstået nogle fejl i det regnskab for 2009, som
var optrykt i Eskov Nyt April Nr. Det er sket hos trykkeren, men årets resultat er hel-
digvis korrekt. Vi har derfor lagt kopier af det originale regnskab ud på bordene, og det
er dette regnskab, som vil blive læst op, og som forsamlingen skal tage stilling til. Det
vil vi så få genoptrykt i næste Eskov Nyt.

Advokat Keld Frederiksen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsam-
lingen var lovlig indvarslet og overlod straks ordet til formanden for beretning om året
2009. (Eskov Nyt April s. 20). Kristian Pedersen stillede spørgsmål om selskabsom-
dannelsen, om der er dannet et nyt selskab, eller det er det gamle selskab, som kører
videre, og hvor millionen er placeret? Formanden overlod til advokat Keld Frederiksen
at besvare spørgsmålet. Dette afslog Kristian Pedersen, som ønskede det besvaret af
formanden. Jens Skytte Jensen sagde, at han ikke kunne se, hvad formålet var med at
genoplive den gamle debat om ejerskabet til vandværket. Vandværket fortsætter som
hidtil, de penge der var i vandværket før omdannelsen, er i vandværket som vi kører
med nu. Formanden fandt at der ikke mere var grund til at fortsætte den diskussion.
Leif Kruse henvendte sig til Kristian Pedersen og sagde, at hvis du mener, at der er
tale om bedrageri i vandværket, så må du lave en politianmeldelse. Jeg er træt af al
din kritik, de gør et godt stykke arbejde i bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.
Det fremlagte reviderede regnskab for 2009 blev gennemgået af kassereren Knud
Bækgaard. Det udviste et resultat på kr. 153.253,00. Der var ingen spørgsmål fra for-
samlingen. Regnskabet blev godkendt med klapsalver.
Kassereren Knud Bækgaard fremlagde derefter det af kommunen godkendte takst-
blad for 2010, og gennemgik budgettet for 2010. Der var ingen spørgsmål fra for-
samlingen.
Takstblad og budget blev godkendt med klapsalver.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen
Valg til bestyrelsen: Jens Skytte Jensen og Knud Bækgaard blev genvalgt. Til bestyrel-
sessuppleant var der genvalg af Flemming Jensen.
Valg af revisorer: Bent Vilsgaard Larsen blev genvalgt. Til revisorsuppleant var der gen-
valg til Erik Baunsgaard Jensen.
Under eventuelt spurgte Leif Kruse: Skal de nye vandmålere være digitale, så de kan
fjernaflæses? Formanden svarede at det vil vi undersøge, det afhænger jo af prisen på
måleren, og hvad Energi Midt skal have for at administrere det.
Allan Vrå spurgte om det bliver Skive/Selde vandværk, der skal levere vand til
Søborgvej 2?  
Formanden svarede, at det er os, der har forsyningspligten, men at vi hele tiden under
sagen har forklaret kommunen, at vi ikke har kapaciteten til det både teknisk og af frygt
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for forurening af boringerne. I juni sidste år indkaldte Thomas Krog, Søborgvej 2, til
borger møde i Fursund Hallen, hvor der var en gennemgang af projektet og hvor også
Skive Kommune deltog. Her oplyste Thomas Krog allersidst på mødet, at der allerede
var indgået aftale med Skive/Selde Vandværk. Derefter har vi ikke officielt hørt mere til
det. Men der kører en sag ved Miljøankenævnet, som er tæt på en afgørelse omkring
Skive Kommunes miljøgodkendelse. 
Verner Hansen oplyste at han ved et af de møder, som Skive Kommune afholder
omkring beskyttelse af grundvandsresurserne sad ved siden af direktøren for Skive
Vand, hvor Verner overfor ham nævnte, at nu var problemet løst, idet vi på borgermø-
det havde fået at vide, at der var indgået aftale med Skive Vand. Dette var ikke sandt,
sagde direktør Falk, Der havde kun været en henvendelse om, der var mulighed for, at
Skive Vand kunne levere vand til Søborgvej 2. men der var ikke indgået en aftale. 
Formanden sagde, at det var han også blevet bekendt med, Men det korte af det
lange er, at Skive Kommune som den myndighed, der udsteder bygge og igangsæt-
ningstilladelsen, må være pligtig til at anvise, hvorfra der skaffes vand. Skal vi levere
den mængde vand, som produktionen på svinefarmen kræver, er der risiko for, at vi
ad åre forurener vore boringer, når vi skal opsuge dobbelt så meget vand som vi hid-
til har gjort, og det kan på ingen måde være rimelig. 
Dirigenten efterlyste om der var flere spørgsmål. Da det ikke var tilfældet, konstate-
rede han, at afviklingen af generalforsamlingen kun havde taget 40 minutter og takke-
de for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde og afsluttede dermed generalfor-
samlingen.          

Referenter: Johannes Jørgensen og Jens Skytte Jensen
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Benzin/DIESEL - Apotek 
Frisk bagerbrød - tipS og lotto 

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

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



Eskov Bro- & Bådelaug.
Referat fra generalforsamlingen 22/5 2010.

Generalforsamlingen startede kl. 10.00 på bænkene ved bådebroen. 
1. Jens Skytte blev valgt til dirigent.
2. Per fortalte om årets gang. 

Han startede med at takke Tage for hans arbejde i bestyrelsen, specielt med at
arrangere Speedbådkørekort. Der er indkøbt nye borde til området ved broen.De
indkøbte stole blev repareret inden Grisefesten. Der skal indkøbes et ekstra telt. En
pumpe er lånt på prøve. Det skal undersøges, om den kan bruges til at spule pæle-
ne ned, når broen skal sættes ud. Det skal undersøges, om der er en ansvarsfor-
sikring på bådebroen. Verner lovede at kontakte Grundejerforeningens forsikrings-
selskab. Jens Kjeld undersøger, om der kan arrangeres et kursus i Speedbådkøre-
kort.
Beretningen blev enstemmig godkendt.

3. Frits fremlagde regnskabet.
Grundejerforeningens generalforsamlings beslutning om revision af Bådelaugets
regnskab blev diskuteret. Bådelaugets bestyrelse og især de to revisorer følte, at
det var en mistænkeliggørelse af deres arbejde. Formanden fra Grundejerforenin-
gen sagde, at det ikke var hensigten.. Efter en del snak frem og tilbage blev det
besluttet, at regnskabet udføres med de nødvendige bilag, som kan fremskaffes.
Til næste år vil der så blive taget stilling til, om Bådelauget kan fortsætte. 
Regnskabet,som kan ses her i bladet, blev godkendt.                     

4. Poul Erik blev nyvalgt - Jens Kjeld blev genvalgt til bestyrelsen.
Steen blev genvalgt som suppleant.

5. Grethe blev genvalgt som revisor.
6. Bådelauget blev rost for det arbejde, der blev udført. Til sidst takkede dirigenten

for nogenlunde ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god styring af gene-
ralforsamlingen.

Bestyrelsen i Bro- & Bådelauget:
Per Eskovvej 11 29861941
Frits Stranddalen 52 20228745
Karsten Stranddalen 38 29793098
Poul Erik Stranddalen 44 24469553
Jens Kjeld Kystvejen 1a 24249776

Traktorlaug:
Per genvalgt – Poul Erik nyvalgt i udvalget, som desuden består af Frits. (se adresser
og tlf. nr ovenfor).
Brugerbetalingen i 2010 blev fastsat til 200,00 kr.
Hvis man et år ikke har nogen båd, kan man  få et betalingsfrit år mod at aflevere trak-
tornøglen til et medlem af udvalget inden generalforsamlingen.

Jens K. Madsen  
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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.
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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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