
Kontaktblad for grundejerforeningen og vandværket

Eskov Strandpark
www.eskovstrandpark.dk
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Vi har stadigvæk for mange høje træer
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97 59 60 25EL-installatør
A. Kirkebye Poulsen’s eftf.
Klokkevej 4, Roslev
4 EL-installationer
4 EL-artikler
4 Data - EDB - Telefoni
4 Salg og service af
 hårde hvidevarer

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

9759 6217 • Bil 4028 3947

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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Grundejerforeningen i Eskov Strandpark

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 11. maj 2013 kl. 15.00

I Fursundhallen, Jungetvej 3, Selde

Referat:

AD. 1 Valg af dirigent
Formanden for grundejerforeningen bød velkommen, og forslog advokat Kjeld Frederiksen 
som dirigent.
Kjeld Frederiksen blev valgt. 
Dirigenten gennemgik reglerne for afholdelse af generalforsamlingen, og kunne konsta-
terer, at forvarselet som skal komme 2 mdr. før generalforsamlingen, og ligeledes, at 
dagsordenen, som skal offentliggøres 14 dage før, er overholdt. 
Generalforsamlingen er derfor lovlig indkaldt, og fremmøde af medlemmer gør, at den 
også er beslutningsdygtig. 

AD. 2 Behandling af indkommende forslag til ændring af procedure.
Ingen.

AD. 3 Formandens beretning.
Verner oplæste formandens beretning, som kan ses i Eskov nyt nr. 2 2013.
Herefter sender Verner en folder rundt ang. de omtalte affaldsøer, som kommunen har 
planer om at indføre i kommunens sommerhusområder.
Spørgsmål fra salen ang. bortkørsel/flisning af træer og grene fra bålpladsen.
Verner svarer, at han har kontaktet flere firmaer angående flising af grene og træer fra 
bålpladsen, men ingen har været interesseret, da det er dyrt fordi det kræver en masse 
mandskabstimer.
Beretning Godkendt.

AD.4 Det reviderede regnskab til godkendelse.
Kurt gennemgik regnskabet for 2012, som er trykt i Eskov Nyt nr. 2. Det viser at årets 
resultat er – 203.677 kr.  Underskuddet skyldes hovedsagelig de store udgifter til dræn 
i årets løb.
Kurt siger, at vi har været nød til, at låne af vores beholdning for at få det til at hænge 
sammen.
Spørgsmål fra Eskovvej nr. 32 angående lån af penge til dræn. Kurt forklarer, at vi har lånt 
dem af os selv, da vi har penge til at stå på legepladskontoen og badebroskontoen.
Der er på en tidelige generalforsamling vedtaget, at der hvert år skal indsættes et beløb 
til legepladsen og badebroen. Det er de penge vi har lånt for at kunne betale de store 
udgifter til dræn.
Da vi ikke forventer store udgifter til dræn de kommende år, vil de lånte penge selvfølge-
lig igen blive overført til de to konti.
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Et spørgsmål fra salen angående de store udgifter til dræn lyder på, hvorfor man ikke har 
større overblik, og om man ikke får tilbud på dræn, så man kender udgifterne.
Verner svarer, at det gør man også, men der har været flere akutte problemer bla. på 
Eskovvej som skulle løses.
Regnskabet godkendt.

AD. 5 Forslag fra bestyrelsen
          Forslag ang. grenaffald
          1. Bortkøres (ca. 60.000 kr. = kontingentstigning på 250 kr.)
          2. Total lukket (hvis det ikke overholdes koster det et gebyr på 500 kr.)
          3. Forslag om fortsat løn til Verner på 13.500 kr.
Dirigenten gennemgår forslagene fra bestyrelsen, og starter ved punkt 1 som Verner rede-
gør for. Det drejer sig om, at vi har fået et påbud fra Skive kommune om, at vi ikke må 
brænde affald af. Sankt Hans bål må dog brændes.
Bestyrelsen har fået kørt grene væk, og det er temmelig dyrt, da det koster 425 kr. pr. 
ton, og det kan vognmanden ikke mere gøre til den pris. Der er indhentet flere tilbud, 
som ligger en del over.
Alternativet er en lukning af pladsen. Ulla von Ellen, Markvejen 15 siger, at det er en dårlig 
ide at lukke pladsen, da de i Sparkær betaler en langt mindre beløb for at få træ og grene 
fjernet, de giver 500 kr. pr. container.
Verner vil gerne høre nærmere om deres tilbud. Søren Madsen Stranddalen 100 forslår 
pladsen lukket, og spørger om bestyrelsen ikke har en mening om problemet.
Verner siger, at fordi det er lagt ud til generalforsamlingen er, at det er så vigtig en sag, 
at alle grundejere skal høres.
Der stilles spørgsmål ved om vi i et sommerhusområde er land- eller byzone
Verner svarer at kommunen oplyser, at et sommerhusområde er bymæssig bebyggelse, 
det vil sige byzone.
Der forslås, at man laver en beplantning omkring bålpladsen, så det ser pænt ud.
Eskovvej 47 forslår, at man lejer jord af en landmand til bålplads, så er man i landsone og 
frit kan brænde af.
Kjeld Frederiksen spørger bestyrelsen, om man skal undersøge de forskellige forslag nær-
mere, og så tage det op næste års generalforsamling. Bestyrelsen mener, at det er nu der 
skal tages en beslutning, for der skal gøres noget.
Dirigenten opsummerer før afstemningen.
Affald bortkøres = kontingentstigning, og spørger kasseren hvad stigningen bliver. Kurt 
oplyser at stigningen ved bortkørsel bliver 225 kr., så kontingentet for 2014 vil blive på 
1425 kr. han oplyser at der er lavet 3 budgetter, så der er taget højde for hvad generalfor-
samlingen beslutter, og beklager at der ikke har været plads i Eskov Nyt til budgetterne. 
Han understreger samtidig, at hvis det besluttes at bortkøre affaldet vil det også i år give 
et underskud på ca. 36.000 kr.
Der stemmes:

1 Affaldet køres væk. = kontingentforhøjelse på 225 kr.
2 Pladsen lukkes.
 Resultatet af afstemningen er:
1 35 stemmer
2 23 stemmer
Kontingentet for 2014 vil blive på 1425 kr.
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Fast løn til Verner på 13.500 kr., hvis han bliver valgt.
Vedtaget ved håndsopregning.

AD. 6 Forslag fra Margit og Søren Madsen, Stranddalen 100
Søren Madsen ønsker billeder af bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter lagt på hjem-
mesiden og i Eskov Nyt, så man ved hvem der sidder i bestyrelsen.
Generalforsamlingen synes at det er en god ide.
Forslaget vedtaget.

AD. 7 Valg af formand. På valg er Verner Hansen (modtager genvalg)
Verner er valgt.

AD. 8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kuer Pehrson (modtager genvalg). 
På valg er Jens Dam.
Jens Dam oplyser at han ikke modtager genvalg.
Der er 2 medlemmer som stiller sig til rådighed. Det er Irene Rosenberg, kystvejen 7 og 
Jens Madsen Stranddalen 100.
Der er skriftlig afstemning imellem Kurt, Irene og Søren.
Kurt Pehrson er genvalgt og Irene Rosenberg er nyvalgt.

AD. 9 Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Tage Pedersen og Per Brandhøj 
Christensen
Da det normale er, at en kandidat til bestyrelsen som ikke vælges automatisk indtræder 
som suppleant. Da der allerede er to suppleanter som ønsker genvalg, er vi nød til at tage 
endnu en skriftlig afstemning.
Kandidaterne er:
Tage Pedersen
Per Brandhøj Christensen
Søren Madsen
Tage og Per er Valgt.

AD. 10 Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Erik Baunsgård Jensen. Ny 
revisorsuppleant.
Genvalg til Erik Baunsgård Jensen
Ny revisorsuppleant bliver Jens Sørensen Eskovvej 32

AD. 11 Evt.
En grundejer fra salen spørger, om der er andre, som har problemer med deres kloak, da 
vedkommende er blevet kontaktet af Skive kommune, som har lavet en kamera undersø-
gelse i området af kloarkerne, og har konstateret, at hans brønd har en utæthed, som han 
skal få undersøgt af en aut. kloakmester.
Han mener at det er kommunens problem, men spørger ind til om der er andre som har 
erfaring med dette problem.
Det oplyses fra Verner at alt vedrørende kloak er Skive kommunes område.
Der er flere grundejere som har haft samme problem, og de oplyser, at alt afløv og brønde 
på grundejerens grund er ejerens problem, men så snart man er over skel er det kommu-
nens område. En grundejer mener at Skive kommune har pligt til at nedsætte en skelbrønd 
1 meter inde på hver grund. Der oplyses også, at der er 5 grunde i Eskov Strandpark, hvor 
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der er tinglyst, at tagvandet skal føres i kloarken for at give et ordentlig flow i kloaknettet. 
Alle øvrige grundejere må ikke føre overfladevand i kloarken.
Agner oplyser, at han kan huske da grundene blev udstykket, og at det firma som lavede 
kloarkerne bare førte rørene ind på grundene på må eg få. Da de var færdig med at grave, 
gik de fallit, og den daværende kommune kom aldrig for at godkende og syne kloarkerne.
Derfor har vi nogle dårlige kloarker i dag.
Kjeld Frederiksen takkede for god ro og orden, og giver ordet til formanden.
Verner takkede Kjeld Frederiksen og den øvrige bestyrelse.
En særlig tak gik til Jens Dam for hans store arbejde med at søge penge hjem, og for at 
få Eskov Fjordpark op at stå.
Stort bifald.

Dirigent     Sekretær
Kjeld Frederiksen    Svend Marcussen

6

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

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand: Verner Hansen, Eskovvej 13
Næstformand: John Kristian Wolff, Stranddalen 113
Kasserer: Kurt Pehrson, Stranddalen 14
Altmuligmand: Svend Marcussen, Eskovvej 34
Sekretær: Irene Rosenberg, Kystvejen 7
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Budget Eskov Grundejerforening 
for 2013/2014
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Havkajakroere i Eskov Strandpark

Havkajakroere søges til lejlighedsvis mindre kajakture fra Ekov Strandpark. 
Jeg har roet havkajak i Silkeborgsøerne i 5 år, og har nu også en havkajak i 
sommerhuset.
Det kunne være hyggeligt, hvis vi er nogle stykker til at ro sammen, når det 
kan passe sammen, enten til småture eller til lidt længere, ture hvis det har 
interesse, også sikkerhedsmæssigt er det bedst at være 2 eller flere.
Jeg forestiller mig at vi laver en SMS gruppe, og så bare sender en besked 
til alle der er med. F.eks: Jeg roer lørdag d.? kl. 9.30 og så kommer man 
bare med sin havkajak samt lidt proviant til en hyggetur. Mødested f.eks. 
ved bådebroen.
Måske er der nogen som  har en bedre ide, eller har lyst til at være ”tovhol-
der” for kommende havkajakroere i Eskov, men jeg hører gerne fra alle der 
har denne interesse.

Med venlig havkajakhilsen
Finn Søndergaard
Eskovvej 33
Tlf. 40175135 – 86845135 – Email:shs200@firma.tele.dk
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Arbejde med rendegraver, minigraver og fræser udføres

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

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



E s k o v  N y t  n r .  310

Layout og produktion: 
Demuth Grafisk Bureau
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er  
15. oktober 2013.

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

Reklamer og tryksager ...
Kreative og målrettede reklamer, tryksager og 

 annoncer, der skiller sig ud, fra første idé til det 
færdige produkt. Udarbejdet i et ensartet og 

genkendeligt grafisk design, så der altid 
er en rød tråd hele vejen igennem.

Tlf. 8687 7696www.demuthgraphic.dk
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Festudvalget har afholdt  
3 arrangementer hen over sommeren

Først havde vi en god markedsdag med mange glade kræmmere, som 
solgte alskens gode sager. Der var mange rigtig flotte ting, som dygtige 
hobbyhåndværkere havde brugt mange timer på at fremstille. Der var også 
masser af genbrugsting.
Vi synes vi kunne mærke en fremgang i besøgstallet, så budskabet er nået 
ud til lokalområdet. Næste år prøver vi med en annonce i ”Midt på ugen” 
eller ”Annoncebladet”
Dernæst havde vi en super hyggelig Skt. Hansaften.
Som sædvanlig medbragte folk selv maden, drikkevarerne skulle købes i 
teltet, da vi jo har bevilling til den slags arrangementer.
Vi havde for første gang valgt at holde båltalen inde i teltet. Det var rigtig 
dejligt, så kunne alle høre, hvad der blev sagt. Efterfølgende blev der sun-
get ude ved det flotte bål, som Verner rigtig fyrede op under.
Sidste arrangement en forrygende sommergrillfest.
Alle vejrguder var med os og vi havde den skønneste aften. Inge Lise 
havde fundet en god og underholdende duo til at spille i teltet. De leve-
rede fin hyggemusik mens vi spiste den dejligste mad og efterfølgende 
spillede de op til lystig dans.
En skøn aften.
Festudvalget takker for alle rosende og anerkendende ord i forbindelse med 
sommerens arrangementer – det giver god energi og gejst til at lægge 
kræfter i det igen til næste år.

Irene Rosenberg



E s k o v  N y t  n r .  312

Referat fra Generalforsamlingen i Eskov Strandpark 
Vandværk A.m.b.a.

Lørdag den 11. maj 2013 kl. 13.30 
i Fursund Hallen, Jungetvej 3. Selde

1: Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Advokat Kjeld Frederiksen, som blev valgt.
Kjeld Frederiksen takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet 
og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning om det forløbne år.
Formanden Jens Skytte Jensen berettede om vandværkets drift i det forløbne år, samt hvad 
der skulle ske af nye tiltag i år 2013. (se Eskov Nyt Nr. 2. side 20. og 21.). Beretningen 
blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab 2012.
Kassereren Knud Bækgaard oplæste det reviderede regnskab for Vandværket 2012 (se 
Eskov Nyt Nr. 2. side 25.). Regnskabet blev godkendt.

4. Budget 2013. og det af kommunen godkendte takstblad blev forelagt til godken-
delse.
Kassereren Knud Bækgaard oplæste budgettet for 2013 og takstbladet.
Spørgsmål: Der er mange penge på kontoen, burde prisen på vandet ikke nedsættes?
Svar (fra formanden): ”Jo det kunne vi godt gøre. Men det er jo et stort apparat at holde 
kørende for kun 12.000 m³. vand. Med de lovmæssige stigende krav, der i dag er til den 
slags virksomheder, kan det måske på sigt blive nødvendigt at slutte sig til Skive Vand 
A/S. Det vil koste mange penge. Eskov Strandpark Vandværk er ikke helt nyt, så det er en 
god idé, at have penge i kassen.
Budgettet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen: Agner Jensen, Carsten Bendtsen og Johannes Jørgensen.
På valg som suppleanter: Flemming Jensen og Jens Kjeld Madsen.
Alle blev genvalgt.

7. Valg af revisorer.
På valg som revisor: Erik Baunsgaard Jensen.
På valg som revisor suppleanter: Kurt Pehrson.
Begge blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Agner Jensen: HUSK at lukke for vandtilgangen til måleren i målerbrønden inden vinteren 
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for at undgå frostsprængninger, og sørg for at tømme rørene ved at åbne den lille sorte 
tømmeventil. Blæs rørene ud med trykluft. Skulle lukkehåndtaget knække, så kontakt 
Agner for at få det udskiftet. Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, 
og gav ordet tilbage til formanden
Formanden takkede for en god afvikling af generalforsamlingen, samt takkede for et godt 
samarbejde med bestyrelsen. Formanden rettede en særlig tak til Agner Jensen og Knud 
Bækgaard, for deres indsats.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Jens Skytte Jensen.
Næstformand: Carsten Bendtsen.
Administration: Knud Bækgaard. 
Referent: Johannes Jørgensen.
Vandværkspasser: Agner Jensen.

Referent Johannes Jørgensen
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Eskov Strandpark Vandværk
Budget for 2013

  Budget Realise. Budget
Beregningsgrundlag for m3-pris  2013 2012 2012
Rep. & vedligeh.af vandværk & anlæg -50% 10000 5022 10000
Rep. & vedligeh. af boringer & pumper -50% 6000 4806 6000
Renholdelse 2000 2750 2000
Elforbrug 13000 11559 10000
Kortlægning vandressourcer 0 0 7200
Tilsyn og kørsel -50% 26000 25582 26000
Grundleje 1300 1220 1000
I ALT 59300 50909 62200

Kalkuleret forbrug: 12.900 m³
Beregningsgrundlag : kr.4,60

BEREGNINGSGRUNDLAG FOR FAST AFGIFT
Rep. & vedligeh. af vandværk & anlæg -50% 10000 5022 10000
Rep. & vedligeh. af boringer & pumper -50% 6000 4806 6000
Småanskaffelser 1000 347 1000
Forsikringer 5600 4351 5600
Kasserer 8000 7585 8000
Komunikation 2800 2880 2800
Opkrævning af afgifter 29500 29121 26500
Revision 5000 5000 8000
Generalforsamling 10000 14178 10000
Porto / papir m.m. 1500 1814 1500
Mobiltelefon 2000 2149 2000
Eskov nyt 4500 5720 4500
Edb support 1000 0 1000
Kontingenter m.m. 4000 4120 4000
Kursus 2000 0 0
Vandprøver 9000 0 9000
Bestyrelsesmøder samt kørsel 7000 2318 9000
Tilsyn og kørsel -50% 26000 25582 26000
Advokathjælp 1000 13010 1000
Diverse 0 259 0
Tab på debitorer 0 0 0
I ALT 135900 128262 135900
Antal forbrugere : 292
Kr. 135.900                                     465,41
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ESKOV STRANDPARK VANDVæRK
 TAKSTBLAD 2013

  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 incasso.

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 skøns mæssigt 
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.

Praktisk oplysninger
Takstbladet for 2013 og fremefter skal sendes til Skive Kommune, Teknisk 
Forvaltning til godkendelse inden takstbladet sendes til Skive Vand A/S.

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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THORUM BLIK
-håndværk til tiden

Torben Dahl
Østerled 9, Selde, 7870 Roslev

Tlf. 3051 0424

Alle former 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

HUSK 
 • at meddele adresseændringer til ENERGIMIDT
 • at aflæse el- og vandmåler 1.1.
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DanCenter mangler feriehuse til udlejning ved Limfjorden

Vi er både interesseret i ejere, som vil leje ud hele året og ejere, som kun 
vil udleje nogle få uger i højsæsonen.

Vi passer godt på dit feriehus. Du får afregning forud og vi garanterer 
for aftalte lejemål. Vi sørger for nøgleudlevering/aflevering og udfører 
lejeskiftekontrol efter hvert lejemål.

Ring og få en snak om dine muligheder.

Svend-Erik Pedersen
Tlf. 9748 5320 / mobil 4027 9420

Det sker på fur
Træskibssejlads — Limfjorden rundt

Træskibene ankommer til Fur fredag den 13. september

Det sker på fur
Træskibssejlads — Limfjorden rundt

Træskibene ankommer til Fur fredag den 13. september



E s k o v  N y t  n r .  318

Eskov Bro- & Bådelaug

Referat fra generalforsamlingen 19/5 2013.

Generalforsamlingen startede kl. 10.00 på bænkene ved bådebroen. 14 per-
soner incl. bestyrelsen var mødt.    
1. Skytte blev valgt til dirigent.
2. Per fortalte om årets gang.
 Ikke de store ting var sket i årets løb. Broen blev udsat og taget ind uden 

de store problemer. 
 Til gengæld blev den liggende hele sæsonen. Per efterlyste yngre kræf-

ter. Det blev besluttet at lave en telefonliste med hjælpere, som kunne 
kontaktes, når der var brug for ekstra kræfter. To meldte sig omgående. 
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Jens Kjeld fremlagde regnskabet, som endte med et overskud på 
3320,65 kr. Uden yderligere kommentarer blev regnskabet godkendt. 

4. Jørgen Rasmussen blev nyvalgt, da Frits ikke ville genopstille, Per og 
Karsten blev genvalgt til bestyrelsen.

5. Frits blev valgt som suppleant til bestyrelsen
6. Ove blev genvalgt som revisor.
7. Under evt. foreslog Grete, at man søgte forskellige fonde om tilskud til 

en ny bro. Der kom flere forslag med navne på personer, som kunne 
være behjælpelig med dette arbejde. Bestyrelsen vil arbejde med sagen. 
Til sidst takkede ordstyreren for god ro og orden og formanden takkede 
af.

Bestyrelsen i Bro- & Bådelauget:
Per Eskovvej 11 29861941
Jørgen Kystvejen 20295908
Karsten Stranddalen 38 29793098
Steen Stranddalen 121 40262987
Jens Kjeld Kystvejen 1a 24249776

Jens K. Madsen
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Alt i fliser • Stendiger • Græssåning • Drænarbejde
Minigraver • Beplantning • Salg af planter

Kloak tv • Kloak / Nedsivningsanlæg

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.

• EL-INSTALLATIONER
• EL-REPARATIONER
• EL-VARME
• EL-ARTIKLER

• HÅRDEHVIDEVARER
• VARMEAUTOMATIK
• VARMEGENVINDING
• ALTERNATIV ENERGI

• VINDMØLLER
• Tilbud u. forbindende

holger@el-fagmanden.com
MOBIL: HOLGER 40 84 40 12    JENS 20 93 40 12
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Party grill kan lånes
Afhentes og afleveres rengjort.

Kontakt Verner Hansen, 
Eskovvej 13

Tlf. 9759 6912

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

SKAL DU SÆLGE —
           SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur
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Ugeavisen MIDT På UGEN kan 
 afhentes gratis ved Købmanden  

i Junget og Brugsen i Selde

Hunde SKAL FØRES I SNOR 
uanset om det er vinter  

eller sommer

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

www.galleridawinti.dk

UDFØRER 
GRÆSSLÅNING 
FOR PRIVATE OG 
GRUNDEJER-
FORENINGER
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Eskov Strandpark 
Grundejerforening

Eskov Strandpark Vandværk Tilsyn: Agner Jensen 
& 4016 6204 & privat: 9759 6204

Jens Skytte Jensen  Formand 
Storegade 33 V, 3 sal.
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: Svend Marcussen
Skovbakken 21  9752 7761
7800 Skive  2021 6822
Eskovvej 34            svendmac@mail.dk

Sekretær: Irene Rosenberg
Sdr. Vilstrupvej 157  2624 0073
6000 Kolding  
Kystvejen 7        kystvejen7@gmail.com
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Afsender:

Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.
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