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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

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
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HUSK 
• at meddele adresseændringer til ENERGIMIDT
• at aflæse el- og vandmåler 1.1.

Orientering fra bestyrelsen
Så er det meste af sommeren gået, og bestyrelsen kan se, at de initiati-
ver vi tog for at få Eskov projektet op at stå har været en kæmpe suc-
ces.

Aldrig har der været så mange mennesker både børn og voksne nede på
og omkring legepladsen. Badebroen er blevet brugt rigtig flittig, også
selv om sommeren har været lidt kold og regnfuld. Det er også dejligt at
se, at grillhytten både om dagen, men i høj grad også om aftenen, bliver
brugt til sammenkomst og hygge. Det samme gælder shelterne og bål-
pladsen. Der har allerede været en hel del overnatninger i shelterne.

Vores veje har efter den megen regn til tider set noget missirable ud,
men skulle nu være nogenlunde. I de tørre perioder, er der blevet kørt
saltvand på for at dæmpe støvet.

Bestyrelsen ønsker alle, både ejere og lejere en rigtig god sensommer og
efterår i Eskov Strandpark.



Eskov Strandpark grundejerforening

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 4. juni 2011 kl. 15.00

I Fursund Hallen, Jungetvej 3, Selde.

Referat:

AD. 1. Valg af dirigent
Formanden for grundejerforeningen Verner Hansen bød velkommen, han foreslog
advokat Kjeld Frederiksen som dirigent.
Dirigenten gennemgik reglerne for afholdelse for afholdelse af generalforsamlingen,
han kunne konstatere at reglen om afholdelse i maj måned ikke er opfyldt.
Vedtægterne siger at afholdelsen af generalforsamlingen skal ske i maj måned, men at
vi i år er fire dage forsinket. Bestyrelsen har været så forudseende, at man i feb. udga-
ven af Eskov Nyt havde meddelt, at generalforsamlingen i år også afholdes i forbin-
delse med Kristi Himmelfartsdag, også selv om den falder i juni måned. Det er selv-
følgelig en praktisk foranstaltning, som bestyrelsen har valgt at følge.
Dirigenten spørger om der er indvendinger mod det.
Det er der ikke.
Da både forvarsel og varsel følger de foreskrevne vedtægter, var indkaldelsen i orden
og generalforsamlingen beslutningsdygtig.

AD. 2. Behandling af indkomne forslag til ændring af procedurer.
Ingen

AD. 3. Formandens beretning
Verner henviste til den skrevne beretning i Eskov Nyt nr. 2, han ville kun give en over-
ordnet orientering om det forløbende år.
Han startede med at byde alle velkommen til en ny sæson i Eskov Strandpark. Han
fremhævede især alt det nye, som er lavet omkring legepladsen og badebroen. Han
takkede specielt alle de frivillige, som havde gjort en stor indsats for at få det hele på
plads.
Som annonceret i Eskov Nyt er der i aften stor indvielse af projektet. Ditte Staun fra
Skive Kommune vil komme og foretage den officielle indvielse. 
Verner oplyser, at det har været et kæmpe arbejde for bestyrelsen i det forløbende år,
at få hele projektet på plads, men det har været alle anstrengelser værd.
Der har i vinter/forår været problemer med drænene i Stranddalen i forbindelse med
tøbrud. De skulle nu være løst.
Ang. høje træer: Der er fældet utrolig mange træer i vinterens løb, men det kniber med
træerne ud til vejen på det nederste stykke af Eskovvej. Især skraldebilerne har pro-
blemer. Han opfordrer grundejerne i det berørte område til at få deres træer langs
vejen beskåret.
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Til sidst oplyser Verner, at Sankt Hans festen afholdes d. 18 juni kl. 18.00, og at bål-
talerne er sognepræsten i Selde.

AD. 4. Det reviderede regnskab til godkendelse
Kurt gennemgik regnskabet, som er trykt i Eskov Nyt nr. 2, og det viser at årets resul-
tat er + 77.954,00 kr., og at egenkapitalen er 226.667,00 kr.
Kurt gør opmærksom på, at vores økonomiske mellemværende med Skive Kommune
i forbindelse med Eskov projektet endnu ikke er afregnet.
Regnskabet godkendt.

AD. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen.

AD. 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
Kurt gennemgik budgettet for 2011, og årets resultat skulle blive ca. 39.000 kr.

Spørgsmål fra Zimmermann, Stranddalen 64:
Zimmermann spørger, om der i budgettet er taget højde for de svigtende dræn i
Stranddalen.

Svar:
Både Kurt og Verner oplyser, at det er der.

Spørgsmål fra Eskovvej 40:
Der bliver spurgt om Eskov Nyt ikke kan udsendes elektronisk? Nu får vi begge dele.

Svar:
Kurt svarer, at det ikke er muligt, da en sortering ved trykkeriet vil give de samme
omkostninger, så der er ingen besparelser.
Så går vi til budgettet for 2012.
Kurt gennemgår budgettet og oplyser, at bestyrelsen agter at bibeholde kontingentet
på 1200 kr. pr. parcel.
Årets resultat forventes at blive ca. 13.000 kr.

Spørgsmål fra Kristian Pedersen Markvejen 17:
Kristian mener at sidste års bevilling på 12.000 kr. til bådlauget var opfyldt, da forsla-
get fra bådlauget var et ønske om altid at have ca. 30.000 kr. på kontoen. Jens Kjeld
fra bådlauget siger at de 30.000 kr. er når alle årets udgifter er betalt, dette er endnu
ikke opfyldt.

Spørgsmål fra Ove Nielsen, Eskovvej 9:
Hvorfor er det så dyrt at sætte badebroen ud?.

Svar:
Kurt oplyser, at Skive Kommune har varslet, at de ikke længere vil sætte den gratis ud.
Et brofirma tager ca. 12.000 kr. for at sætte den ud og tage den ind.
Budget 2012 er godkendt.
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AD. 7. Valg af formand. på valg er Verner Hansen
Verner Hansen genvalgt

AD. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kurt Pehrson Og Jens Dam
Kurt Pherson genvalgt
Jens Dam genvalgt

AD. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Tage Pedersen og Per Brandhøj
Christensen
Tage Pedersen genvalgt
Per Brandhøj Christensen genvalgt

AD. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Erik Baunsgård Jensen og
Irene Rosenberg Rasmussen
Der bliver opstillet en modkandidat til Erik Baunsgård Jensen, og det er Steen Sørensen
Stranddalen 121.
Der er hemmelig afstemning.

Erik 31 stemmer
Steen 21 stemmer
Blanke 2 stemmer

Erik valgt.

Irene Rosenberg Rasmussen har ønsket at blive fritaget som revisor, og der skal i ste-
det vælges en ny.
Bestyrelsen forslår Ejnar Topgård, Markvejen 45.
Steen Sørensen, Stranddalen 121 opstilles som modkandidat.
Der er hemmelig afstemning.

Ejnar 39
Steen 15

Ejnar er valgt for en 1 årig periode.
Steen bliver suppleant.

AD. 11. Forslag fra medlemmer.
1. forslag er fra Stranddalen 66
Ejeren siger at de har fjordkik, han er interesseret i at vide hvor høje træer og hegn må
være, og henviser til afsnit 3 i deklarationen.
Dirigenten oplæser afsnit 3 i deklarationen og konkluderer, at de alm. hegnsregler er
gældende hvad angår hæk og høje træer.
Steen Sørensen, Strandalen 121 meddeler, at der er kørt en retssag ang. høje træer fra
kystlinien og ud mod vandet. Ringkøbings amtsmiljø har meddelt de berørte grund-
ejere, at da organisationen ikke igennem 30 år har håndhævet reglerne, er der givet
dispensation fra træhøjderne.
Bestyrelsen modtager en kopi af afgørelsen fra Steen Sørensen.
Elin, Stranddalen 66 mener, at det er mærkeligt at Ringkøbing amt kan give sådanne
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dispentioner.
En anden bemærker, at der må gælde samme hegnsregler som andre steder. De er
tinglyst på grundene og mener ikke, at Ringkøbing Amt kan gå ind og give en dispen-
sation. (klapsalver).
Kjeld Frederiksen repeterer, at i deklarationen står der, at træer i skel højst må være
2m., træer på grunden må være 2m. + afstand til skel.
Kjeld Frederiksen gør opmærksom på, at alle grundejere skal respektere det der står i
deklationen angående høje træer og mener, at hvis der er problemer, må man kunne
snakke med sin nabo.
Forslaget om ændring af deklarationen kan ikke sættes til afstemning.
En evt. ændring af deklarationen er en meget tung proces og kan tage mange år.

2. forslag er fra Kristian Pedersen, Markvejen 17.
Han ønsker, at vendepladsen for enden af Markvejen føres tilbage til den oprindelige
størrelse.
Verner lover at se på sagen, herefter frafalder Kristian forslaget.

3. forslag er fra Bodil og Jens Kjeld Madsen, Kystvejen 1a.
Bodil siger at området omkring affaldshuset, trænger til at blive forskønnet. Det gæl-
der både huset og de 2 containere til flasker, som står der. Hun forslår, at der lægges
nye fliser, og at de 2 containere flyttes ind bag et hegn eller lign., så de ikke er så syn-
lige.
Bestyrelsen vil meget gerne være med til at realisere forslaget. Der er flere forslag om
forskønnelse af Kystvejen, bl.a. plantning af træer, men plantning af træer medførte en
del diskussion.
Bestyrelsen prøver at lave en samlet plan for forskønnelse af kystvejen.

4. forslag er fra Irene Rosenberg Rasmussen, Kystvejen 7
Hun ønsker, at beslutningen fra sidste års generalforsamling vedr. grundejerforenin-
gens revision af bådlaugets regnskab ophævet.
Kjeld Frederiksen oplæser et brev fra Irene, (på grund af en familiefest kan hun des-
værre ikke være tilstede), hvor hun begrunder sit forslag.
Kommentar fra salen.
Man kan ikke se nogen steder, hvornår bådlauget har generalforsamling, og hvad dags-
ordenen er. Jens Kjeld fra bådlauget siger, at det står på hjemmesiden, og at det er
bekendtgjort i Eskov Nyt nr. 1. Han oplyser at dagsordenen altid er ifølge vedtægter-
ne.
Kjeld Frederiksen efterlyser kommentarer til Irenes brev, både fra bådlauget og andre.
Erik Baunsgård Jensen, Eskovvej 116 siger, at som revisor er han blevet mødt med
meget modvillighed, især fra bådlaugets kasserer i forbindelse med den afholdte revi-
sion.
Flere kommentarer fra salen mener, at sidste års beslutning om at give bådlauget
12.000 kr., var betinget af, at grundejerforeningens revisorer reviderede deres regn-
skab.
Der var en del diskussion for og imod forslaget, men de fleste var enige om at bådlau-
get udførte et kæmpe stykke arbejde med og omkring bådebroen, og at grundejerfor-
eningen ingen chance havde for også at magte denne opgave.
Der gøres klar til afstemning.
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Kjeld Frederiksen præciserer, at et nej betyder at beslutningen fra sidste år står ved
magt, og at et ja betyder at Irenes forslag om at ophæve sidste års beslutning er ved-
taget. Kjeld Frederiksen siger videre, at da vedtagelsen sidste år var knyttet sammen
med en bevilling på 12.000 kr., er det ikke usædvanligt at de overordnet går ind og ser
regentskabet. Det gør alle organitioner og især inden for sportens verden, vil sponso-
rer have mulighed for at gå ind og se hvordan regentskabet er revideret, og hvad pen-
gene er brugt til. Det er ganske normalt.
Kommentar fra salen: 
En fra bådlauget føler sig set over skulderen.
En anden mener, at diskussionen skulle have foregået sidste år.
Kjeld Frederiksen læser referatet fra beslutningen sidste år op.

Vi går til afstemning:

Ja 27
Nej 27

Irenes forslag er faldet.

AD. 12. Evt.
En spørger, hvorfor Eskov Nyt kom for sent ud sidste gang, bla. var arbejdslørdagen
overstået.
Verner svarer, at vores regentskab var forsinket, og det skulle med. Bestyrelsen vil
prøve fremover at fastlægge en bestemt lørdag i maj som arbejdslørdag. Vi vil forsøge
med en tilmeldelse, så vi ved hvor mange der kommer.
Verner opfordrede alle til at benytte vores hjemmeside og komme med kommentarer,
ris og ros m.m.
Verner orienterede om vores indvielse af Eskov projektet i aften, og oplyser at der kan
stemmes om et navn til grillhuset. Præmien er 2 fl. rødvin. 

Kjeld Frederiksen takkede for god ro og orden.

Dirigent Sekretær
Kjeld Frederiksen Svend Marcussen

---------------------- --------------------- 
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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

SKAL DU SÆLGE –
SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur

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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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



Indvielse af Eskov projektet
Efter generalforsamlingen d. 4. juni, var der inviteret til officiel indvielse
af Eskov projektet kl. 18.30.
Hele festligheden var tilsmilet af rigtig godt vejr, og en lun sommeraften.
Selve projektet og en del af de firmaer, som havde lavet arbejde i forbin-
delse med projektet, havde sponsoreret et beløb m.m. til indvielsen.
Dette betød, at der var inviteret på gratis grillpølser, øl, vand og vin.
Vi må sige at fremmødet overgik selv vores vildeste fantasi. Ca. 200 per-
soner mødte op i det gode vejr. Ditte Staun, som er politiker i Skive
Kommune, var mødt frem for at foretage den officielle indvielse.
Hendes tale kan ses nederst på denne side.
Selv om køen ved grillen ind imellem var rigtig lang, var humøret høj og
alle folk hyggede sig. Man må håbe at rigtig mange i Eskov Strandpark
har fået øjnene op for, at de fester som bliver arrangeret, er rigtig fest-
lige og hyggelige, bl.a. Sankt Hans- og grisefesten.
Der var udskrevet en konkurrence om et navn til vores nye grillhus. Efter
lodtrækning blev vinderen af 2 fl. rødvin familien Bilstrup, Stranddalen
123 med navnet Grill Hytten.
Bestyrelsen i Eskov Strandpark håber, at alle grundejere og deres gæster
vil bruge og nyde vores nye faciliteter.
En fortsat god sommer ønskes af bestyrelsen.

Her kommer Ditte Stauns tale ved indvielsen.

Indvielse af fjordparken – Eskov Strandpark

Man kan hvad man vil – når man står sammen. Når man med
Vernes ord, knokler sammen. Det har man for vane her i området
om det gælder bådlaug, vandværk eller grundejerforening.
Vi står her ved et strålende eksempel på, at det er rigtigt.
Fjordparken har været undervejs et stykke tid og nu er den klar
ved den officielle sommermåneds – ved juni’s begyndelse. Det
hele takket være knokleriet.
Projektet med dets mange flotte og sammenhængende faciliteter
er godt nok afsluttet, og markerer ikke bare juni måneds – men
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også sin egen begyndelse.
Først og fremmest er det begyndelsen til nye tider med forbedre-
de muligheder for grundejere og besøgende. Med den smukke
beliggenhed ned til fjorden har Eskov Strandpark længe været et
dejligt sted. Helt i sig selv eller som udgangspunkt for udflugter og
ture. Man har kunnet tage til Urhøjene for at nyde den unikke
udsigt, tage til festival i Junget eller til Danmarks skønneste ø Fur.
Med de nye forbedrede adgangsforhold til fjorden, shelters osv.
har området fået et både tiltrængt men også velfortjent løft – og
er i sandhed blevet en fjordpark for alle. Uanset om man er let til
bens eller ej.
Det er også begyndelsen på en session, hvor de der står sammen
her i Eskov Strandpark, får tingene til at ske med blandt andet Skt.
Hans fest og grisefest – det hele formidlet gennem Eskov Nyt. Og
så er det begyndelsen til mere. Man siger, at der hvor man ikke
udvikler, der afvikler man.
Og det ved man her på stedet og vi ved det i kommunen. Derfor
er det også vigtig, at se dette projekt i en helhed. Ja, selve projek-
tet er jo et eksempel på en helhedstænkning, hvor vi sammen har
været oppe i helikopteren for at se på mulighederne, på hvad der
kunne lade sig gøre. Hvis vi sætter os op i dén helikopter igen,
kan vi se, hvordan området her hænger sammen med resten af
Nordsalling, ja med hele kommunen.
Som en del af målet med at få en fjordsti, der skal binde os sam-
men og også være til glæde for turisterne, har vi sat midler af i
2011 og 2012’s kommunale budget til netop fjordstien. Et af de
første skridt bliver at forbinde området her med Branden og der-
med få – endnu mere – sammenhæng i Nordsalling og til Fur.
Fjorden er vores største styrke, når vi sammenligner os med andre
skønne steder i landet. Det gælder fra vandsiden og i høj grad
også fra landsiden. Derfor er det så dejligt og vigtigt, at
Fjordparken her viser vejen med adgangsforhold og gode facilite-
ter.
Vi der bor i kommunen og de stadig flere besøgende og turister, vi
gerne vil tiltrække – ja, vi vil alle – helt ud til fjorden om det er på
gåben, rullende eller til hest. Med andre ord kan vi tjene på at
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udvikle mulighederne i nærhed til Limfjorden.
Derfor er vores fjord også èn af de absolutte styrkepositioner, som
går igen i kommune planlægning, markedsføring og branding af
Skive Kommune som stedet med det rene liv.
Ja, fjordparken er til glæde og til gavn – den og knokleriet er et
eksempel til inspiration og efterfølgelse. Og så markerer
"Fjordparken for alle" en begyndelse på mere udvikling på toppen
af Salling.

Stort tillykke.

Tre korte hurra’r og så det lange. Fjordparken længe leve.
Hurra-hurra-hurra. Og så det lange: Hurraaaaa.
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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



✄
Porto
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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



Sankt Hans festen 2011
Lørdag d. 18. juni afholdt grundejerforeningen den årlige Sankt Hans
fest.
Festen i år var desværre ikke tilsmilet af vejrguderne, men trods det var
der alligevel mødt en del grundejere med familie op. Vi hyggede os som
sædvanlig ved grillen og i teltet.
Selv om bålet var rigtig vådt, lykkedes det langt om længe at få ild i det.
På grund af det våde vejr fik den fine heks, som var lavet, lidt ekstra tid
inden hun fløj til Bloksbjerg.
I år blev båltalen holdt af Arne Holmgård, som er sognepræst i Selde.
Han analyserede på fortrinlig vis Holger Drachmanns midsommer sang
"Vi elsker vort land". 
Herefter trak tørvejret og teltet atter folk.
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Arbejde med rendegraver, minigraver og fræser udføres

Sand og grus leveres
Ring på tlf. 2237 1714
Johs. Andersen



Referat fra Eskov Strandpark
Vandværk A.m.b.a. generalforsamling 

i Fursund hallen 4. juni 2011
Formanden Jens Skytte Jensen bød velkommen og glædede sig over det store frem-
møde.
Advokat Keld Frederiksen blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstatere-
de, at indvarslingen var sket korrekt i Eskov Nyt februar og maj nummer. Han godtog
også bestyrelsens udskydelse af generalforsamlingen til 4. juni (vedtægterne siger
senest udgangen af maj) med den annoncerede begrundelse og mulighed for at gøre
indsigelse. Da der ingen indsigelser var kommet, og forsamlingen heller ikke havde
noget at indvende mod afholdelsen af generalforsamlingen, erklærede han den der-
med for lovligt indvarslet, og overlod straks ordet til formanden for beretning om året
2010. (Eskov Nyt maj s.19.) Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretnin-
gen, som hermed blev godkendt.
Derefter blev det reviderede regnskab for 2010 (Eskov Nyt maj s. 25.) gennemgået af
kassereren Knud Bækgaard. Det udviste et overskud på 145.619 kr. som tilgår egen-
kapitalen. Der manglede i Eskov Nyt gengivelsen af regnskabet en adskillelse mellem
note 8 og 9, idet de resterende noter kun vedrører 2010. (ikke 2009.) Der var ikke
yderligere spørgsmål, og regnskabet blev godkendt.
Knud Bækgaard fremlagde derefter det af Skive Kommune godkendte takstblad for
2011, og gennemgik budgettet for 2011. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål,
og begge dele blev godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Under valg til bestyrelsen blev Carsten Bendtsen, Johannes Jørgensen og Agner Jensen
alle genvalgt. Som suppleant blev Leif Kruse Jensen genvalgt.
Under valg af revisor blev Carsten Bo Møller genvalgt, og der var genvalg til revisor-
suppleanten Erik Baunsgaard Jensen.
Under eventuelt sagde vandværkspasseren Agner Jensen, at han nu var færdig med
udskiftning af målere, og at han beklagede, hvis han under denne proces var kommet
til at lukke for tilførslen, så der ikke var vand til huset, når folk kom. Der var så ikke
andet at gøre, end selv at lukke op i brønden. Hvis man havde problemer desangåen-
de, var man velkommen til at kontakte ham, idet han da et enkelt sted var kommet til
at vende måleren forkert, og så var der ingen gennemstrømning, før den blev vendt.
Agner sagde også, at en af årsagerne til, at nogle målerglas var frostsprængte kunne
være, at man lukkede forkert af for vinteren. Proceduren er, at man først lukker den
kuglehane, som ikke har den lille tømmeventil på siden. Derved er der lukket af for
vandtrykket. Dernæst lukker man så den lille tømmeventil op på den anden kugleha-
ne (som er forblevet åben), således at måleren får mulighed for tømme sig tillige med
rørene i huset. Først når der ikke mere kommer vand ud af tømmeventilen, må man
lukke kuglehane nr. 2. En anden grund til frostsprængninger kan være den, at jordfyl-
det omkring brønden er sunket, således at den øverste del af brønden står helt bar. Er
det tilfældet, må man selv sørge for at fylde op. Er der noget man er i tvivl om, er man
velkommen til at henvende sig til Agner.
Dirigenten Keld Frederiksen takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter

E s k o v  N y t  n r .  320



Formanden Jens Skytte Jensen takkede dirigenten for veludført arbejde og afsluttede
dermed generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Jens Skytte Jensen. Næstformand: Carsten Bendtsen. Kasserer: Knud Bæk-
gaard. Vandværkspasser: Agner Jensen. Referent: Johannes Jørgensen.

Referent
Johannes Jørgensen

Sommerudflugt
Grundejerforeningens og vandværkets bestyrelser havde fredag den 3. juni 2011.
deres fælles sommerudflugt. Vi mødtes med ledsagere i teltet ved bålpladsen kl.
14.00. Her havde Kurt Pehrson arrangeret vinsmagning og fortalte engageret om hver
enkelt vin, vi smagte på. Det var en god oplevelse at stifte bekendtskab med et udvalg
af de kvalitetsvine, som hans Vinhandel Egeris fører. Derefter indtog vi vor medbragte
kaffe og kage (bagt af Verner Hansen og Else Jørgensen). Kl. 15.30 kørte vi i bus til
Thise Mejeri, hvor mejeribestyrer Poul Pedersen bød velkommen og fortalte at Thise
Mejeri er et økologisk mejeri, hvor der er ca. 100 andelshavere, som hver har indskudt
kr. 2.000.000. Der blev blandt andet kørt 20 tons ost til Frankrig hver uge. Efter vel-
komsten tog vi engangsdragter og sko på, og mejerist Knud Bækgaard viste os rundt
i det topmoderne og automatiserede mejeri. Efterhånden som vi kom frem, berette-
de han engageret om produktionen, produkterne og fremstillingsprocesserne. Knud
Bækgaard har arbejdet på mejeriet siden 1990. Dengang var der 10 ansatte, og i dag
er vi ca. 100. Knud er stadig ansat på mejeriet på deltid. Vi takkede Knud for den inter-
essante rundvisning. Herefter fortsatte vi turen til Sundsørehus, hvor vi gik en tur ved
stranden i strålende solskin, før vi spiste en dejlig to retters menu. 
Kl. 21.30 var der hjemtransport til Stranddalen. Det var en herlig dag med dejligt vejr
og hyggeligt samvær, alt vel tilrettelagt denne gang af grundejerforenings bestyrelse.
Vi fra vandværket siger hermed mange tak.

Vandværkets bestyrelse
Johannes jørgensen          
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Støt vore annoncører
– de støtter os ...

Hunde SKAL FØRES I SNOR
uanset om det er vinter 

eller sommer
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Eskov Vandværk
Nu er Eskov vandværk snart på plads. Ejerforholdet er ændret.
Vedtægter er ændret. Regulativ er ændret. Nu mangler blot at ændre
Deklarationen for Grundejer-foreningen Eskov Strandpark, men det skal
nok ske, for som dirigenten, advokat Keld Frederiksen, sagde på grund-
ejerforeningens generalforsamling "I burde nok se på deklarationen så
den bliver a jour ført" det var i forbindelse med et punkt om høje træer.
Nu er jeg overbevist, om at når dirigenten bliver hyret til at få
Deklarationen a jour ført, så bliver der lige ændret lidt mere og det er
hvor det fremgår at det er Grundejer-foreningen der er tinglyst ejer af
vandværket.
Hvis man havde overholdt egne vedtægter i vandværket var der aldrig
sket det der er sket, at Grundejerforeningen har mistet vandværket.
I Eskov Nyt nr. 1/2010 side 23 stiller jeg spørgsmål om tolkningen af §
37 i vandværkets vedtægter (dem der var gældende indtil 31.12.2009),
men ingen svar til nu. Hverken fra grundejerforening eller vandværk.
Hvorfor ikke? Fordi så har man ikke kunnet gøre det der er sket.

Kristian Pedersen
Bjarkesvej 22 
7800 Skive

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



Eskov Bro- & Bådelaug.
Referat fra generalforsamlingen 11/6 11.

Generalforsamlingen startede kl. 10.00 på bænkene ved bådebroen. 16 personer incl.
bestyrelsen var mødt.    
1. Jens Skytte blev valgt til dirigent.
2. Per fortalte om årets gang.
Igen i år var der problemer med isen, som flyttede rundt med betonelementerne. Der
måtte lejes kran, så elementerne kunne sættes på plads. Broen udsat planmæssigt og
forårsrengøringen tilendebragt. Per omtalte den kommende Grisefest med de ændre-
de billetpriser.
Beretningen blev enstemmig godkendt.
3. Frits fremlagde regnskabet.
Erik protesterede mod, at der ikke var udleveret et regnskab med revisorernes kom-
mentarer og underskrift. Det regnskab, der var i Eskov Nyt var ikke revideret p. g. a.
deadline. Ligeledes manglede han enkelte bilag. Bilagene var til stede på generalfor-
samlingen, men Erik afstod fra at se disse. Derefter blev regnskabet godkendt. Regn-
skabet med div. underskrifter sættes i Eskov Nyt næste nr. sammen med dette refe-
rat.
4. Per, Frits og Karsten blev genvalgt til bestyrelsen.
Steen blev genvalgt som suppleant.
5. Tage foreslog, at Bådelauget med tiden skulle gå over til kun at bruge Grund-
ejerforeningens to revisorer. Hans forslag blev ikke vedtaget. Ove blev genvalgt som
revisor.
6. Under eventuelt blev formanden, som har rundet et skarpt hjørne, ønsket til lykke
med dagen og takket for sin indsats indtil nu. Man diskuterede, om man skulle holde
generalforsamling umiddelbart efter Vandværkets og Grundejerforeningens generalfor-
samling. Det syntes flere var en dårlig ide, især fordi det let kunne blive en lang efter-
middag. Der blev ytret ønske, om der kunne laves en charmeoffensiv for at gøre
opmærksom på foreningen og for at få  yngre kræfter ind i bestyrelsen. Skytte takke-
de for nogenlunde god ro og orden.

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

Jens K. Madsen
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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 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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