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Formandens beretning 2010
Så er vi klar til en ny sæson, da generalforsamlingen i år ligger lidt senere på året er
alting sprunget ud og helt grønt, samtidigt kan vi se, hvad der ikke klarede den hårde,
men heldigvis ikke så lange vinter.
Jeg vil derfor gerne byde alle nye som ”gamle” beboere velkommen til et nyt år i Eskov
Standpark.
Det har været et begivenhedsrigt år for bestyrelsen, vi har godt nok ikke holdt en hel
masse møder, men vi har arbejdet hårdt for, at få projekt Fjordpark op at stå, og nu er
det færdigt.
I den forbindelse vil vi fra bestyrelsens vegne gerne takke de mennesker, der har lagt
et stort stykke arbejde i at sørge for, at vi fik samlet shelterne. Det var jo noget af et
arbejde. Men vi klarede det med fælles hjælp og håndkraft.
Derefter skulle vi også selv plante, de mange syrener hele vejen rundt om området
dernede, også her var der heldigvis folk der gerne hjalp med at grave og plante, selv
om det regnede og der var vældig pløret, så tak for hjælpen.
Vi i bestyrelsen synes at resultaterne har været alle anstrengelserne værd, og vi håber
også, at de øvrige beboere synes om projektet nu det er færdigt.
Nu ser vi bare frem til den 4. juni efter generalforsamlingen, hvor vi har officielt indvi-
else af projektet.
Vi er glade for, at alle nu kan få glæde af kunne komme ned til vandet uanset om man
er almindelig gående eller handicappet på den ene eller anden måde, det har den
hårde sti hjulpet godt til med.
Så er vores håb bare, at vi alle er med til at holde det pænt og ordentligt. Vi skal ikke
gå og rydde op efter alle andre, men hvis vi rydder op efter os selv, når vi er der, så
gør andre det nok også.
Vi har i foråret haft problemer med dræn på den nederste del af Stranddalen og det
er vi fra bestyrelsen selvfølgelig kede af, men næste år skal vi nok være på forkant af
problemet, nu vi kender til det. Vi fandt ud af, at der kommer drænvand fra markerne
omkring os, og det giver selvfølgelig nogle problemer, da der på den måde kommer
mere overfladevand end drænene er beregnet til.
Da der kommer lidt sand i drænene – stopper drænene og det har vi nu fået suget
væk. Næste efterår skal vi nok få renset drænene på forhånd.
Med hensyn til store – høje træer, har vi snakket og snakket og nu er der
virkelig sket noget. Langt de fleste har fået fældet deres gamle høje træer, til glæde for
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Grønning Smede- og Maskinforretning K/S
v/Peter S. Dam og Peter Mejlhede – Aut. Deutz Fahr-forhandler

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

FORHANDLER

Åkjærsvej 86-88
Grønning
7870 Roslev

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

Mobil:

Peter Dam       22 29 09 64
Peter Mejlhede 29 91 82 81
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HUSK 
• at meddele adresseændringer til ENERGIMIDT
• at aflæse el- og vandmåler 1.1.

de rigtig mange – og det skal de have en stor ros for. Der er selvfølgelig stadig endnu
et par træer, der godt kunne fældes, men de få der er tilbage kan nok se, hvor lyst
naboen har fået det efter træerne er fældet, så ryger de sidste nok også ned. Husene
har godt af lys og luft. Det er jo træ de fleste er bygget af. Råd og svamp trives jo
bedst, når der ikke kommer lys og luft til, men kun skygge og fugt.
Kystvejen er blevet væsentlig kønnere inden for det sidste år – men der er stadig lidt
hybenbuske der falder ud over græskanterne – men husk det Kystvejen besøgende og
lejere kører ned af, når de kommer til området, hvilket betyder at førstehånds indtryk-
ket er, hvordan hér ser ud.
Sidste år vidste vi ikke, hvordan det ville gå med hensyn til svinefarmen på toppen af
bakken – her har vi haft nogle møder med Kjeld Pedersen,
Floutrupvej 24 – vi har indsendt indsigelser m.v. hvilket ikke ser ud til, at det havde
nogen som helst indvirkning. Svinefarmen er her nu, og den kommer vi nok ikke af
med lige med det første.
På bestyrelsens vegne håber jeg, at fællesområder, sti m.v. er blevet slået i det omfang,
som var nødvendig, ellers må vi have nogle tilkendegivelser omkring det. Vinteren har
været lidt hård ved vejene, lige som sidste år, men vi skal nok få den ordnet igen.
I sommer havde vi igen en rigtig god Sankt Hans fest, godt nok var vejret ikke det bed-
ste, men de der trodsede vejrguderne havde en hyggelig aften og denne gang var der
plads nok til alle. Vi håber selvfølgelig, at vi igen i år kan få en hyggelig aften. Vi tæn-
der igen grillen i år, og så vil man igen i år kunne købe både øl, vin og pølser med brød,
men man kan også selv have mad med, som man så kan smide på grillen.
Vores vision for det kommende år er først at få lidt penge på kistebunden, men også at
få ”indgangspartiet” d.v.s. det øverste af Kystvejen til at se indbydende ud. F.eks. med
en allé af træer og blomster, og det er ikke de store penge der skal til for at få det til at
tage sig indbydende ud.
Selde arbejder på, at få en sti til at gå langs vandet helt til Branden og Junget arbejder
på at få en sti, så man kan gå fra campingpladsen over Uhrhøjene gennem skoven og
ned til os. Og vi har selv en ambition om, at på sigt at få en sti fra Markvejen ned til
vandet, og koble Eskovvej på, så alle kan, hvis de vil gå eller cykle ned til vandet – uan-
set hvor de bor. Der vil naturligvis komme bomme op, som de der er ved toilettet, så
vi ikke får en racerbane ud af det.
Med et håb om en endnu god sæson i Eskov Strandpark, vil jeg hermed slutte besty-
relsens beretning.

Verner Hansen
formand
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Galleri da Winti i Selde åbnede 1. maj
2011. Sommer-café, kunstudstilling, trådløst
internet, lokaler til fester, møder, koncerter.

www.galleridawinti.dk

Alt i fliser • Stendiger • Græssåning • Drænarbejde
Minigraver • Beplantning • Salg af planter

Kloak tv • Kloak / Nedsivningsanlæg

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

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur
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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

Indvielse 
af

Eskov Strandpark projektet
lørdag den 4. juni kl. 18.30

Efter generalforsamling. 
Der serveres øl/vand, vin og pølser.
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Eskov Strandpark Grundejerforening

Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 4. juni 2011 kl. 15.00

I Fursund Hallen, Jungetvej 3, Selde.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag til ændring af procedurer. 

Hvis forslaget vedtages har det øjeblikkelig virkning
3. Formandens beretning
4. Det reviderede regnskab til godkendelse
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse
7. Valg af formand. På valg er Verner Hansen (modtager genvalg)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kurt Pehrson (modtager

genvalg)
På valg er Jens Dam (modtager genvalg)

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Tage pedersen,
Stranddalen 109
På valg er Per Brandhøj Christensen, Stranddalen 15

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Erik Baunsgård Jensen
På valg er Irene Rosenberg Rasmussen

11. Forslag fra medlemmerne
12. Evt.

Generalforsamlingen er røgfri.

Arbejdslørdag er planlagt til 
lørdag den 7. maj kl. 10.00



7m a j  2 0 1 1  /  2 4 .  å r g a n g

Forslag til behandling på Eskov
Strandparks generalforsamling 2011

Forslag 1:

Forslag 2:
Vendepladsen for enden af Markvej tilbageføres til oprindelig størrelse. Den reduce-
ring af arealet der er sket gør det er svært at bruge pladsen til det den er beregnet til,
nemlig vendeplads.

Kristian Pedersen
Bjarkesvej 22
7800 Skive



Forslag 3:
Vi har al mulig grund til at glæde sig over, at vort område er blevet så fint og attrak-
tivt, som det er, og at al tvivl er gjort til skamme. Kun et lille fælles område trænger til
en grundig renovering, nemlig området omkring renovationshuset.
Det første, der fanger ens øje, når man kører ned i det dejlige område, er huset og
dets grimme omgivelser. Vort forslag går ud på, at huset males, der lægges nogle
pæne fliser i stedet for den aldrende cement med alle dens sprækker og revner, at
containerne på en eller anden måde afdækkes, evt. af et pænt stakit. Endvidere kunne
det pynte, hvis hybenbuskene syd for huset blev skåret ned – ikke nødvendigvis gra-
vet op, da de i sig selv er meget pæne. Og så ville det unægtelig pynte, hvis folk blev
bedre til at placere affaldet de rigtige steder :
Hvem og hvordan tingene skal laves, ved vi ikke, men hvis der kunne samles en grup-
pe omkring arbejdet, giver vi gerne en hånd med.

Med venlig hilsen 
Bodil og Jens Kjeld Madsen
Kystvejen 1a.

Forslag 4:                                        Fredericia 13. marts 2011

Hermed forslag om at ophæve beslutningen fra sidste års generalforsamling vedr.
grundejerforeningens revision af bådelaugets regnskab.
Bådelauget er en selvstændig forening med egne love og egen generalforsamling.
Bådelauget har også egne revisorer, som reviderer deres regnskab. 
Hvis der er nogen, der er i tvivl om noget, er de velkommen til at møde op på bådelau-
gets generalforsamling og stille spørgsmål.

Med venlig hilsen
Irene Rosenberg
Kystvejen 7
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Layout og produktion: 
Demuth Graphic
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er
15. juli 2011.

Fotos: Verner Hansen

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev
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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

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
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Sankt Hans festen afholdes 
lørdag den 18. juni

Grillen er klar kl. 18.00
Båltaler kendes endnu ikke
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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
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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

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



Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a. 

Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 4. juni 2011 kl. 13.30

I Fursund Hallen, Jungetvej 3, Selde.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år. (bilag) 
3. Det reviderede regnskab 2010 forelægges til godkendelse.
4. Budget for 2011 og det af kommunen godkendte takstblad fore-

lægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag (ingen)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Agner Jensen (vand-

værkspasser), Carsten Bendtsen, Johannes Jørgensen og supplean-
ten Leif Kruse Jensen.

7. Valg af revisorer: På valg er Carsten Bo Møller og suppleanten Erik
Baunsgaard Jensen.

8. Eventuelt.

På www.eskovstrandpark.dk vil man under vandværk finde selskabets
vedtægter og regulativ.
Det oplyses hermed at der ikke er indkommet indsigelser mod udskyd-
ningen af generalforsamlingens afholdelse til den 4. juni 2011.

Bestyrelsen
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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
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Beretning om det forløbne år 2010
Vandværkets drift
Der har ikke været væsentlige driftsstop i løbet af året. Pumpe i boring 2 har været
taget op til eftersyn og rensning, og der er udskiftet et relæ. Der har ikke været brud
på selve ledningsnettet kun en frostsprængning af en vinkel før måler i en målerbrønd
på Stranddalen. Nogle få målere har fået glasset for tælleværket sprængt i den hårde
vinter og er udskiftet. Det har været i brønde, hvor grundvandet har stået op over
måleren, og derved er denne blevet indkapslet i is på grund af den lange og hårde
frostperiode i vinter.  
Der er en enkelt forbruger, som ikke havde lukket af i målerbrønden, der har haft fro-
stsprængning af rør i huset med deraf følgende stort vandforbrug. Det varede adskil-
lige døgn, før vandværkspasseren fik lokaliseret det store vandforbrug og fik lukket af
i brønden. Det er meget tidkrævende at opspore, idet man skal ud om natten for at
prøvelukke hovedventilerne på ledningsnettet i de forskellige områder og tilbage til
vandværket igen for at aflæse forbruget over nogle timer, og hvis det ikke hjælper, må
man så af sted igen indtil det lykkes. Desuden er det meget kostbar for forbrugeren.
Så HUSK at lukke af i brønden og tømme vandinstallationerne for vinteren.
Der er oppumpet 17.000 m3 vand og hos forbrugerne er der målt 16.900 m3. Da selv-
aflæsningerne hos forbrugerne og aflæsningen af hovedmåleren ikke sker på samme
tid, er det vanskeligt at fastlægge vandspildet nøjagtig, men ud fra ovenstående tal er
det ca. 100 m3 eller ca. 0,6 procent. Hvilket må være udtryk for at ledningsnettet er
tæt.
Som det kan ses af analyseresultaterne for 2010 er vandkvaliteten fin med et fald i
nitratindholdet til 1,4 mg/l mod 1,6mg/l året før. Der er ikke konstateret spor af pesti-
cider. 
Energiforbruget ligger ca. på 1 kwh. pr. m3.

Følgende skal udføres i 2011
De sædvanlige rutineeftersyn af boringer og pumper foretages. Vi har en stor forde-
lerbrønd på Stranddalen, hvori der er rør og ventiler, som muligvis trænger til udskift-
ning.
Vores målere har nu siddet siden 2002, og efter loven skal vi udtage 35 målere tilfæl-
digt og sende til afprøvning. Hvis de falder til prøven, skal alle målere skiftes. Det gjor-
de de i 2002, så denne gang vil vi ikke have det bøvl og denne meromkostning. Vi har
besluttet at udskifte alle målere nu her i forårsmånederne, og så har vi fred for det de
næste 6 år (perioden er selvfølgelig nedsat fra 8 til 6 år). Denne proces er godt i gang,
når dette blad udkommer. Vi har valgt at fortsætte med samme målertype og fabrikat.
Den elektroniske målertype er endnu ikke færdigudviklet og stabil nok til at kunne
holde til placering i vore brønde, hvoraf nogle undertiden er udsat for opstigende
grundvand. Desuden er det på nuværende tidspunkt en meget dyr løsning i forhold til
de få kubikmeter vand som måles.      

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

Afslutning
Der har været afholdt møde med Skive Kommune i Ramsing den 3. juni 2010 (hvor
Jens Skytte og Knud Bækgaard deltog). Der blev Eskov Strandpark Vandværk fritaget
for at levere vand til Søborgvej 2. Det blev pålagt Søborgvej 2 hurtigst muligt at tilslutte
sig Skive Vand A/S eller selv at lave egen vandboring. Indtil dette kunne realiseres, love-
de vi at levere vand. Søborgvej 2 valgte at etablere egen boring, som kunne tages i
brug her til nytår. Hermed er vor forpligtigelse ophørt.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelseskollegerne for godt samarbejde i årets løb, ikke
mindst Agner Jensen for hans indsats med tilsyn og pasning af vandværket. Ligeledes
en stor tak til Knud Bækgaard for styring af regnskab og finanser.

Jens Skytte Jensen
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Arbejde med rendegraver, minigraver og fræser udføres

Sand og grus leveres
Ring på tlf. 2237 1714
Johs. Andersen
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Eskov Strandpark Vandværk
Budget for 2011

Budget Realise. Budget
Beregningsgrundlag for m3-pris 2011 2010 2010
Udskiftning af målere 0 0 0
Rep. & vedligeh.af vandværk & anlæg - 50% 10.000 0 10.000
Rep. & vedligeh. af boringer & pumper -50% 6.000 2.786 6.000
Renholdelse 2.000 1.840 2.000
Elforbrug 10.000 8.914 10.000
Kortlægning vandressourcer 7.200 6.200 7.200
Tilsyn og kørsel - 50% 26.000 25.287 26.000
Grundleje 1.000 878 1.000
I ALT 62.200 49.905 62.200

Kalkuleret forbrug: 13.500 m3

Beregningsgrundlag: kr. 4,60 4,60 4,60

Beregningsgrundlag for fast afgift
Rep. & vedligeh. af vandværk & anlæg -50% 10.000 0 10.000
Rep. & vedligeh. af boringer & pumper -50% 6.000 2.786 6.000
Småanskaffelser 1.000 366 1.000
Forsikringer 5.600 4.228 5.600
Kasserer 8.000 7.410 8.000
Kommunikation 2.800 2.880 2.800
Opkrævning af afgifter 26.500 26.760 26.500
Revision 8.000 8.175 8.000
Generalforsamling 10.000 6.830 10.000
Porto / papir m.m. 1.500 2.671 1.500
Mobiltelefon 2.000 1.203 2.000
Eskov Nyt 4.500 3.500 4.500
Edb support 1.000 1.495 1.000
Kontingenter m.m. 4.000 3.722 4.000
Kursus 0 0 0
Vandprøver 9.000 12.055 9.000
Bestyrelsesmøder samt kørsel 9.000 1.000 9.000
Tilsyn og kørsel -50% 26.000 25.286 26.000
Diverse 1.000 1.399 1.000
Tab på debitorer 0 0
I ALT 135.900 111.766 135.900
Antal forbrugere : 292
Kr. 135.900                                     465,41
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ESKOV STRANDPARK VANDVÆRK
TAKSTBLAD 2011

Fast afgift: 
Drift Ledningsnet Målerleje 

465 + moms 150 + moms 60 + moms 

Kubikmeterpris: 4,60 excl. moms og grønne afgifter

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

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

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

Lukning af vandforsyningen vil ske ved plombering af hovedhanen. Eventuelt
brud af denne plombe medfører, at vandværket kan fastsætte forbruget skøn-
smæssigt 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 
Agner Jensen, 
Floutrupvej 10, Selde, 
7870 Roslev
Tlf. 97 59 62 04
sonja-agner@c.dk

Administration: 
Tlf. 97 59 60 96 
Knud Bækgaard, 
Skivevej 9, Selde 
7870 Roslev
knudselde@gmail.com
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ÅRSRAPPORT 2010
Eskov Strandpark Vandværk I/S



E s k o v  N y t  n r .  226



27m a j  2 0 1 1  /  2 4 .  å r g a n g



E s k o v  N y t  n r .  228

Støt vore annoncører
– de støtter os ...

Hunde SKAL FØRES I SNOR
uanset om det er vinter 

eller sommer
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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

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 Bro- & Bådelaug
Regnskab 1.1.2010 til 31.12.2010

Udarbejdet af kasserer Frits Grunnet
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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

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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Afsender:
Demuth Graphic
Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.
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