
Kontaktblad for grundejerforeningen og vandværket

Eskov Strandpark
www.eskovstrandpark.dk

 Nr. 3 27. årgangAugust 2014

Arbejdslørdag i maj
Foto: Dothe Bådsgaard
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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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Fra Formanden

Så er sommeren desværre snart forbi, men vi har haft en kanon sommer og 
det er vi glade for. 

Vi startede med generalforsamlingen, I kan se referatet i bladet. Under 
eventuel var der en del kritik af mig fra bådlauget. Det er der lagt låg på, 
Jens Skytte Jensen bad Per Møllenberg og mig komme til et møde, der fik 
vi talt nogle ting igennem – vi fik lagt låg på alle problemer, så nu ser vi 
kun fremad! 

Så har vi haft en markedsdag og to fester, som var alle tiders, stor ros til 
festudvalget. 
 Teltet på pladsen har været lejet ud to gange til folk fra området.
 Så er der nogen, der skal have fest næste sommer, så er det mulig at leje 
teltet.

Brevene om høje træer m.v. er ved at blive sendt ud i skrivende stund. 
 Vi vil gerne poientere at brevet er sendt til ALLE, der har en eller anden 
udfordring i forhold til deklarationen for området. Der er altså INTET person-
ligt i det! Vi håber alle vil modtage det positivt og vi håber det giver anled-
ning til nogle gode nabosnakke. 
 Vi ved godt, at nogle af jer allerede har bragt tingene i orden og I bedes 
selvfølgelig se bort fra brevet.

Vores område har været rigtig godt besøgt i sommer, vi får meget ros af 
folk der kommer udefra. Der er også mange, der har købt hus i området i 
sommerens løb og de har sagt, at vores område er med til at sælge husene.
 Området er i sommerens løb blevet beriget med et rigtigt fint spisehus 
nede ved shelterne. Det er Hans Jørgen, som har været primusmotor og 
han har lagt en masse frivillige timer i projektet. Flot arbejde!!

Vores veje har taget skade af den voldsomme regn, men de er ved og blive 
repareret.

Jeg vil ønske alle i Eskov Strandpark en rigtig dejlig eftersommer.
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Trykt kommunikation
Vi arbejder med visuel identitet. Herunder logodesign  

og grafiske løsninger til alt fra  kataloger, magasiner 
og brochurer til annoncer, plakater, skilte m.m.  

Alle  former for trykte reklameartikler.

Tlf. 8687 7696www.demuthgraphic.dk
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Vedr. Eskov Nyt nr. 4

Bestyrelsen har vedtaget ikke at udsende EskovNyt nr. 4
 Årsagen er den, at der ikke sker så meget i vintermånederne og vi har 
brugt en del penge på at udsende breve til de parceller, der har for høje 
træer, som det blev bekendtgjort på generalforsamlingen ville ske.
 Har du noget, du gerne ville have ud – er der deadline 15. jan. for blad 
nr. 1 i 2015.
 Håber på jeres forståelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Muld kan afhentes 
gratis på bålpladsen

Mvh. Verner Hansen

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

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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Referat fra bestyrelsesmøde i 
Grundejerforeningen Eskov Strandpark  

lørdag d. 31. maj 2014

Til stede: Verner, John, Svend, Kurt og Irene 
Ref.: Irene 

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste Bestyrelsesmøde 
 Godkendt. 

3. Konstituering 
 Verner: Formand 
 John: Næstformand 
 Kurt: Kasserer 
 Irene: Sekretær og kontaktperson til festudvalget 
 Svend: Alt-mulig-mand 

4. Brev vedr. høje træer 
 Irene gør brevet klar og sender det rundt til underskrift, inden det udsen-

des til grundejerne. 

5. Festudvalget 
 Festudvalget skal udpege en kasserer, som er ansvarlig for at føre regn-

skabet inden det afleveres til Kurt en gang om året. 

6. Projekter 
 Vores kommende projekter prioriteres således: 
 1. Huset ved shelterne 
 2. Volden ved grenpladsen 
 3. Hus til opbevaring af bænke og borde 7. Evt. Verner undersøger pris 

på sansegynge til legepladsen
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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

Entreprenørfirma a/s
Bo Ericsson

www.entreprenorfirma.dk
Tlf. 97 57 12 63
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Referat fra Ordinær generalforsamling
lørdag d. 31. maj 2014 kl. 10.15 i Fursundhallen, 

Jungetvej 3, Selde

Efter formandens velkomst overgik vi til dagsordenen.

1. Valg af dirigent.
 Bestyrelsen foreslog Keld Frederiksen, hvilket blev godtaget. Keld Frederiksen takkede 

for valget og konstaterede herefter at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslut-
ningsdygtig.

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

3. Formandens beretning.
 Verner læste beretningen op (kan ses i Eskovnyt nr. 2)
 Der spørges til, hvorfor der ikke er sket noget i forhold til høje træer og hække. Svend 

orienterer om at bestyrelsen er i gang med at klargøre et brev til de grundejere, 
som har høje træer/hække eller ikke vedligeholder hegn ud mod veje og stier. Keld 
Frederiksen gør opmærksom på, at da der er en deklaration for området, er det denne 
der gælder. Efter en del livlig snak omkring dette godkendes beretningen.

4. Det reviderede regnskab til godkendelse.
 Kurt gennemgår regnskabet, som kan ses i Eskovnyt nr. 2.
 Der kommer et spørgsmål til, hvad det er formanden får løn for. Mange kommer med 

anerkendelse og ros til formanden, for alt det han gør for området og dermed grund-
ejerne. Verner står næsten til rådighed døgnet rundt og er altid hjælpsom og tjenstvil-
lig.

 Regnskabet godkendes.

5. Forslag fra bestyrelsen.
 Bestyrelsen foreslår kontingentet er uændret i den kommende periode, således der kan 

komme lidt penge på kistebunden til uforudsete udgifter.
 Forslag om fortsat løn til Verner på kr. 13.500,-
 Kurt gennemgår budgettet og forklarer at foreningen trænger til lidt penge på kistebun-

den.
 Forslagene vedtages.

6. Forslag fra medlemmer.
 Ingen indkomne forslag.

7. Valg af formand.
 Ikke på valg i år
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8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 På valg er John K. Wolff, Stranddalen 113 og Svend Marcussen, Eskovvej 34
 (begge modtager genvalg)
 Genvalg til begge

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

15
 Genvalg til Per Brandhøj Christensen
 Nyvalg til Hans Peter Jensen, Stranddalen 22

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 På valg er Ejnar Topgaard, Markvej 45 og som revisorsuppleant Jens Sørensen, Eskovvej 

32
 Genvalg til begge

11. Evt.
 Der bliver spurgt til, om bestyrelsen kan arbejde for en bedre mobildækning i området. 

Kurt fortæller, at vi har kontaktet flere teleudbydere, men der er ikke noget at gøre. Vi 
bor i udkantsdanmark og i et ferieområde, så vi er ikke særlig højt prioriteret.

  Der kommer et ønske om at kunne se dagsorden og referat fra bestyrelsesmøderne. 
Det vil vi selvfølgelig imødekomme. Referaterne vil for eftertiden være at finde i 
Eskovnyt.

  Bådlauget havde nogle spørgsmål i forbindelse med arbejdslørdagen, som mere 
eller mindre blev besvaret. Da det mest var af personlig karakter, blev de involverede 
parter opfordret til at tage en snak om det andetsteds. Bådlauget opfordrer medlem-
merne til at komme til deres generalforsamling lørdag d. 7. juni.

  Nogle efterlyser et forum, hvor man kan udveksle meninger og tilkendegivelser. 
Irene oplyser, der er en gæstebog på vores hjemmeside, som kan bruges til dette ellers 
er der en facebookgruppe, som hedder Eskov Strandpark.

  En grundejer gør opmærksom på at vores vedtægter burde ligge på hjemmesiden 
– dette vil blive ordnet.

  Stranddalen 131 har fået fældet et træ en meter inde på grunden, ejerne opfordrer 
til at den skyldige giver sig til kende. Skaden er sket mellem nytår og nu.

  Der bliver foreslået en vold foran grenpladsen. Verner fortæller at bestyrelsen alle-
rede er i gang med planlægningen af dette.

  Generelt stor anerkendelse og ros til alle foreningerne og det arbejde de gør for 
området.

  Keld Frederiksen takker for rimelig god ro og orden og giver ordet til formanden for 
en afsluttende bemærkning.

  Verner takker den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år og takker 
for det flotte fremmøde.
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Har du et problem med selv  
at få fældet træerne?

– kontakt Verner Hansen,  
Eskovvej 13. Tlf. 97 59 69 12

Han hjælper gerne  
med vejledning.

Den Grønne Café a kom og oplev den hyggelige atmosfære 
i caféen (husk bordbestilling).

Kage, smørrebrød og sandwich også som take-away a ring og bestil.

Hytter a Stor legeplads
Junget Strandcamping

Jungetgårdvej 3, 7870 Roslev, tlf. 97 59 72 99
www.jungetcamping.dk . info@jungetcamping.dk

Layout og produktion: 
Demuth Grafisk Bureau
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er  
15. januar 2015.
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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 ...

13

UDFØRER 
GRÆSSLÅNING 
FOR PRIVATE OG 
GRUNDEJER-
FORENINGER

      Tømrerfirmaet Din Bolig 
         /Tømrermester Allan Madsen     

Alt tømrer/snedkerarbejde udføres, som del– 
eller total entreprise. 

Opmåling, rådgivning samt tilbud er en del af den gode service og dermed 
uden beregning. 
Mit håndværk er konsekvent baseret på en forudgående drøftelse af jeres 
projekt efterfulgt af et troværdigt tilbud. Kommunikation 
er nøgleordet således at fejl og misforståelser undgås. 

 Tømrerfirmaet Din Bolig - Rærupvej 6, 7870 Roslev -  Tlf: 28 93 45 46 
     CVR-nr. 32963803    -     Mail : Din-Bolig@live.dk     -     Web : www.Din-Bolig.net 
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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

• 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

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

SELDECO
Unika - Design
Kunst - Antik

Mini-café
Åbent: 

ons-tors 14-18 
fre-lør-søn 10-18

Furvej 27, Selde,
7870 Roslev
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Da Winti, Furvej 14, Selde:  
Café - Kunst - Koncerter - Selskabslokaler

www.galleridawinti.dk

THORUM BLIK
-håndværk til tiden

Torben Dahl
Østerled 9, Selde, 7870 Roslev

Tlf. 3051 0424

Alle former for inddækning - Kviste Tagrender Skorstene

Arbejde med rendegraver, minigraver og fræser udføres

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

SKAL DU SÆLGE —
           SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur
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Referat fra Eskov Vandværks 
Generalforsamling den 31. maj 2014

Velkomst ved formanden Jens Skytte Jensen
1. Kjeld Frederiksen blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og erklærede general-

forsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Formanden aflagde beretning for det forløbne år 2013. (se Eskov Nyt nr. 2.  April 2014 

side 20 og 22). Der var ingen bemærkninger og beretningen blev godkendt.
3. Kassereren Knud Bækgaard gennemgik det reviderede regnskab for 2013. (Se Eskov 

Nyt nr. 2  April 2014 side 25,26 og 27). Der var ingen bemærkninger og regnskabet 
blev godkendt.

4. Knud Bækgaard fremlagde budget for 2014, samt det af kommunen godkendte takst-
blad (se Eskov Nyt nr. 1 side 16 og 17) Der var ingen bemærkninger.

5. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. På valg til bestyrelsen var Jens Skytte Jensen og Knud Bækgaard. De blev begge gen-

valgt. Også suppleanterne Flemming Jensen og Jens Kjeld Madsen blev genvalgt.
7. På valg til revisor var Bent Vilsgaard Larsen og han blev genvalgt. Til revisor suppleant 

var der genvalg til Kurt Pehrson.
8. Eventuelt: Her gjorde formanden løseligt status over vandværkets nuværende tilstand 

og fremtid. Vandværkshuset med hydrofor, åbne filtre, rentvandsbeholder, pumper og 
øvrige installationer har fungeret tilfredsstillende, siden de blev taget i brug i 1969-70. 
Men der er ikke sket nogen væsentlig fornyelse i de forløbne 45 år, og udviklingen 
siden da siger, at vi i stedet for hydrofor burde have frekvensstyrede pumper, lukkede 
trykfiltre, renoveret rentvandstanken, elektronisk styre grej for boringspumperne og i 
det hele taget større automatisering og overvågning. Ledningsnettet er lige så gam-
melt, bortset fra den store omgang i 1993 hvor anboringsbøjler og stikledninger blev 
udskiftet samtidig med nedsætning af målerbrønde og vandmålere. Lige så gammelt 
er ledningsnettet til de 20 gårde og huse med få undtagelser, som vi har med udenfor 
sommerhus området. Alt er jo ind til nu gået godt, og vi har mange penge på bogen. Vi 
er også en efterhånden aldersstegen bestyrelse, der nok indenfor overskuelig tid ønsker 
at blive erstattet af nye medlemmer. Formanden har nu sin sidste 2 årrige periode og 
runder de 80 år, inden den ophører. Med andre ord skal vi have nogle friske nye folk 
på posterne, hvis vi går i gang med moderniseringer, der kan holde de næste 30-40 
år. Så hvis der blandt vandværkets andelshavere findes folk, som gerne vil og kan 
påtage sig på sigt at gå ind i bestyrelsen for at være med til at gennemføre disse, 
vil vi gerne, at de giver lyd fra sig, så vi kan få aftalt nærmere. Der er også en anden 
mulighed nemlig den, at vi tager kontakt til Skive Vand A/S og spørger dem, under 
hvilke betingelser vi kan blive fusioneret med Dem. Som nævnt i beretningen skifter vi 
jo allerede fra Energi-midt og over til Skive Vand A/S, når det gælder vandopkrævnin-
gen for 2015. Jeg har haft en føler ude for at spørge om Skive Vand A/S i tilfælde af en 
fusion fortsat vil gøre brug af vandværkshuset med installationer og boringer. Svaret 
var NEJ, idet de i så fald vil lægge en ny vandledning fra Selde Vandværk ud til os. Så 
ud fra det kan det jo ikke svare sig at bruge mellem 400-500 tusinde kr. på modernise-
ringer her. Så må vi hellere bruge pengene til en sammenslutning, idet jeg fornemmer, 
at vi har de penge, der vil blive krævet. Hvad angår vandpriserne er den faste afgift for 
Skive Vand kr. 686,50 inklusive moms og for Eskov kr. 843,75. Kubikmeter prisen for 
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Skive Vand er kr. 14,23 inklusive moms og statsafgift mod Eskov, hvor den for Eskov 
er kr. 13,41. Selvom vi ikke under eventuelt kan beslutte noget, vil jeg gerne her lodde 
stemningen for, om vi skal undersøge den sidste løsning nærmere, ved at få et fast 
tilbud fra Skive Vand A/S. Stemningen i salen viste stor enighed for at vi søger tilbud 
fra Skive Vand A/S. Og arbejder videre med sagen.

Formanden Jens Skytte Jensen takkede dirigenten for veludført arbejde og bestyrelses-
medlemmerne for godt samarbejde i årets løb, en særlig tak til Agner for hans indsats ved 
pasning af vandværket og Knud for korrekt styring af regnskabet. 

Referenter
Johannes Jørgensen og Jens Skytte Jensen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
 Formand:  Jens Skytte Jensen
 Næstformand:  Carsten Bendtsen
 Kasserer:  Knud Bækgaard
 Vandværkspasser: Agner Jensen 
 Referent:  Johannes Jørgensen
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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
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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 ingagw@live.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 farmor.rosenberg@gmail.com
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Afsender:

Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.

20


