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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

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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Formandens beretning
Jeg vil gerne byde jer velkommen til det nye år i Eskov Strandpark.
Foreløbig har vinteren været meget våd og det har været sumpet over hele 
området. Vore veje led meget en overgang. Vi fik noget mere grov grus kørt 
på og det hjalp. Vore skrænter er skredet meget ned, så vores område er 
blevet mindre.

Der er blevet solgt mange huse det sidste år, så velkommen til alle de 
nye jeg håber i bliver glad for at være i området.

Irene Rosenberg er desværre stoppet i bestyrelsen og festudvalget på 
grund af sin mands sygdom, det er noget vi er meget kede af, men vi for-
står hende rigtig godt.
Jørgen er desværre død og blev bisat påskelørdag
Ind kommer 1 suppleant Per Brandhøj Christensen Strandalen 15.

Det ser rigtig godt ud med høje træer, der er rigtig mange, der har fællet. 
Mange tak for det. Der er kun en 6-7 stykker, der ikke har gjort noget, men 
så må de tale med hegnssynet.

Jeg har talt med skovfoged John Milther om en overordnet plan for vores 
skov, det har han lovet at hjælpe os med.
 
 
Med venlig hilsen
Verner Hansen

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
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Gra�sk Design
Visuel identitet

Logo design
Branding

Book design
"Design kan være kunst. 
Design kan være æstetik. 
Design er så simpelt, det er 
derfor det er så kompliceret."
- Paul Rand

"Alt er design. Alt!"
- Paul Rand"Godt design er indlysende. 

Fantastisk design er transparent." - Joe Sparano

"Hvis du ikke kan forklare 
det enkelt, forstår du det 
ikke godt nok."
- Albert Einstein

Tlf. 2426 7695  |  mail@demuthgraphic.dk  |  demuthgraphic.dk

... fra første idé ...
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eskov Strandpark grundejerforening

Ordinær generalforsamling

Lørdag den 16. maj 2015 kl. 11.00
i Fursundhallen, Jungetvej3, Selde

dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Behandling af indkomne forslag til ændring af procedure 
hvis forslaget vedtages, har det øjebliklig virkning

 3. Formandens beretning

 4. det reviderede regnskab til godkendelse

 5. Forslag fra bestyrelsen 
Forslag om fortsat løn til Verner på kr. 13.500,-

 6. Forslag fra medlemmer 
a. Birgit & Torben Snedker, Stranddalen 91 (se bilag a, side 6) 
b. Jette Winkler, Stranddalen 119 (se bilag b, side 6)

 7. Valg af formand, Verner Hansen er på valg (villig til genvalg)

 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
på valg er Kurt Pehrson (villig til genvalg) 
valg af 1 ny bestyrelsesmedlem.

 9. Valg af ny suppleant til bestyrelsen

 10. Valg af revisor 
på valg er Erik Baunsgård Jensen

 11. evt.

generalforsamlingen er røgfri
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Forslag til behandling på generalforsamlingen

Bilag a:

Vi har netop læst Eskov Nyt, tak for dit arbejde i bestyrelsen. 
Vi vil gerne opfordre til, at netop de landskabsmæssige forandringer der 
sker i området fra naturens side bliver et punkt på generalforsamlingen. 

• Kan og skal vi gøre noget ved det faktum, at mere og mere af skrænten 
skrider ned? Skal vi evt. gå i dialog med Skov og Naturstyrelsen angå-
ende en evt. kystsikring?

 
• Er der en overordnet og langsigtet plan for vedligeholdelse af skovom-

rådet! 

Venlig hilsen 
Birgit & Torben Snedker, Stranddalen 91

Bilag b:

Jeg ønsker en debat/beslutning om, hvordan vi fremadrettet skal forholde 
os til deklaration over Eskov Strandpark.
Der bliver hele tiden refereret til, at det er deklarationen der gælder!
Så må deklarationen gælde i sin helhed og ikke kun udvalgte punkter heri, 
der skal sanktioneres overfor.
Ved gennemlæsning af tidligere Eskov Nyt, finder jeg i nov. 2011 s.6 orien-
tering fra bestyrelsen, en beskrivelse af, hvorledes man fremover vil tackle 
problemer med for høje træer. (pkt. 1-3)
Hvorfor er denne fremgangmåde ikke fulgt, men ændret til en kostbar 
udsendelse af rekommanderede breve til ca. 150 grundejere?
Se også indlæg i Eskov Nyt.

Med venlig hilsen
Jette Winkler
Stranddalen 119
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Vedr. træerne i Eskov. d. 12/3-2015.

I efteråret 2014 omdelte jeg et brev vedr. høje træer og trusler i et udsendt 
brev fra bestyrelsen.                                               
Jeg vil gerne takke for al den respons, det har givet. Som sammendrag, kan 
man sige, der er roser til bestyrelsen for deres arbejde, nogen der forhol-
der sig passive, og mange der finder fremgangsmåden særdeles urimelig.
Bestyrelsen har taget et initiativ, og i dag er stort set hele Eskov Strandpark 
nedlagt, hvad angår høje træer. Til stor glæde for nogen og andre ser det 
som en skamfering. Løsningen dur imidlertid ikke, det løser ikke problemet 
med høje træer. Blandt de, der ikke har fældet deres træer 1. april 2015, 
vil enkelte, udvalgt ved lodtrækning, blive anmeldt til hegnssynet.
Lige såvel, der er nogen, der ser sig sure på høje træer og af princip forlan-
ger alle høje træer skåret ned el. fældet, vil der være nogen, der af princip 
ikke vil fælde deres, hvis ikke andre efterlever reglerne i deklarationen. 
Dette medfører, at der stadig vil være nogen, der går og muler over høje 
træer.
Skal alle træer fældes/skæres ned fordi det er en regel, så må det være alle 
reglerne, der skal efterleves.   
Når vi i dag ser igennem fingre med, at ikke alle punkter i deklarationen 
overholdes, så må vi også se igennem fingre med, at de træer der ikke 
generer nogen kan få lov at vokse og se pæne ud som store træer, der 
giver struktur, være til nytte og glæde for fugle og andet dyreliv, samt 
holde på og suge vand fra den fugtige jord.
Vi har vel alle valgt at have et sommerhus for at have et sted, hvor vi kan 
tage hen for at slappe af og have det hyggeligt. Nabostridigheder har kun 
en negativ påvirkning af denne kvalitet.
Den faktor, der regulerer stemningen i området, er styret af, hvilket for-
hold der er mellem naboerne (nabo = en der bor nærved).
For at sikre det gode naboskab, hvor man kan hilse på hinanden, få en 
sludder og meget andet, er det vigtigt med en god kommunikation mellem 
folk. Således er det langt nemmere at få sagt tingene inden der spares en 
masse frustration op, som kun kan bekæmpes med spredehagl.
Jeg savner en løsning, der kan give en behagelig atmosfære, i det pragt-
fulde område Eskov Strandpark var engang.

Med venlig hilsen
Jette Winkler



Eskov Nyt 2/20158

SOMMERGRILLFEST	  
FREDAG	  D.	  17	  JULI	  

Kl.	  18.30	  

i	  teltet	  ved	  legepladsen  
	  

Der	  vil	  blive	  grillet	  lækkert	  kød	  

	  og	  være	  noget	  godt	  tilbehør.	  

Derudover	  vil	  der	  være	  pølser	  til	  børnene.	  

                                                                   
 

Efter	  maden	  vil	  der	  være	  musik	  og	  dans	  

Kr.	  125,-‐	  pr.	  person	  

Børn	  under	  5	  år	  er	  gratis,	  børn	  6	  -‐12	  år	  kr.	  50,-‐	  

Da	  vi	  har	  bevilling,	  skal	  alt	  øl,	  vand	  og	  vin	  købes	  i	  teltet.	  

	  

Tilmelding	  og	  betaling	  til	  Inge	  Lise	  Rasmussen,	  Eskovej	  13	  

Mellem	  16	  og	  18	  fredage	  og	  lørdage	  

Senest	  lørdag	  d.	  11	  juli	  

Husk	  at	  medbringe	  din	  kvittering	  da	  der	  trækkes	  præmier	  på	  nummeret	  

Pris	  efter	  spisning	  50,-‐	  
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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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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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Markedsdag/Bagagerumsmarked	  

Lørdag	  d.	  20.	  juni	  

Kl.	  10	  -‐	  15	  

	  

Der	  vil	  være	  salg	  af	  drikkevarer	  samt	  pølser	  og	  brød	  

Musikalsk	  indslag	  kl.	  13.00	  

Fri	  entre	  

                                                                          
 

Pris pr. stand 50,- 
 

Tilmelding til Line Stranddalen 5 på: 
 

Elley75@fibermail.dk 
 
 

 

	  

	  Muld kan afhentes 
gratis på bålpladsen

Mvh. Verner Hansen

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev
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Skt. Hansfest
lørdag d. 20. juni 

Kom og hold Skt. Hansfesten i teltet ved legepladsen.

Du medbringer selv mad og service.

Grillen er klar kl. 18.00
og her kan du grille dine bøffer eller hvad du nu har,

når du har købt dine drikkevarer i teltet.

Hvis ikke du har lyst til selv at medbringe mad, kan du 
købe pølser og brød dernede.

Båltalen holdes i teltet inden bålet tændes kl. 21.00
på den måde kan alle høre, hvad taleren har på hjertet.

Hvis du får lyst til at lave en heks til bålet, 
skal hun være meget velkommen.
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Træ fra skoven.

Hvis du gerne vil have træ fra skoven til din brændeovn, skal du aftale med 
formanden (Verner, Eskovvej 13), hvor du må skove træ. Det skovede træ skal blive i 
området, dvs. du skal selv anvende træet i din brændeovn.  

Brændet må således ikke sælges eller foræres væk. 
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årsrapport 2014 
eskov grundejerforening
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budget budget
2016 2015 2016

debet kredit debet kredit
kontingent 1200 386.175 326.400
annonceindtægt 12.000 12.000
øvrige indtægter 1.500 1.500
festudvalg 8000 8.000

407.675 347.900
Vedligeholdelse m.v.
veje 40.000 40.000
dræn
fællesarealer 70.000 85.000
stier
grøfter
bålplads
nøgler
toilethus incl. Vand og el 5.000 5.000
badebro 1.000 1.000
bådelaug 12.000 12.000
arrangementer m.v. 15.000 20.000
småanskaffelser 1.000 1.000
honorar formand 13.500 13.500

157.500 177.500
Adminitrationsomkst.
kontorhold 1.000 1.000
regnskabsmæssig ass. 8.250 8.250
support, abnn. m.v. 8.000 8.000
forsikringer 15.000 16.000
edb-udgifter 2.000 2.000
porto og gebyrer 500 500
ref. Grundejer. Bestyrel. 7.125 6.000
Generalforsamling 6.500 4.000
Bestyrelsemøder m.v. 15.000 15.000
Kørselsgodt. 30.000 30.000
tlf. godtgørelse 5.000 5.000
Eskov nyt 23.000 23.000
porto Eskov nyt 8.000 8.000
Diverse 1.000 1.000

 
130.375 127.750

Finansielle indtægter 300 300

Årets reslutat før overførsler 120.100 102.725

badebro konto 20.000 20.000
legeplads konto 13.200 13.200

Årets reslutat efter overførsler 86.900 69.525

Budget 2016 
eskov grundejerforening
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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  
1. august 2015.



Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen eskov Strandpark
Lørdag den 11. april 2015 kl.11.00 på Eskovvej 13

Tilstede: Verner, Kurt, John, Per og Svend
Ref.: Svend

1. godkendelse af dagsorden  
Godkendt

2. godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Godkendt

3. Regnskaber  
Det reviderede regnskab fremlagt og godkendt.  
Buget kommer inden generalforsamling

4. tilbud på vej  
Bent Pedersen har bedt Verner om at måtte lave et tilbud på vedligeholdelse 
af vore veje. Tilbuddet er en del større end det vi giver nu, så vi er enige om 
at afvise det.

5. Legeplads  
Nogle har ønsket en ny legeborg, mens andre synes at en ny sanse gynge er 
tiltrængt. Efter at vi har set priser m. m. er vi enige om, at vi i første omgang 
reparerer den eksisterende legeborg. Verner og Svend ser på sagen.

6. Forslag til arbejdslørdag  
Verner Og Svend med flere vil gå området igennem, og notere de ting ned som 
evt. skal laves.

7. Julefrokost / Landsmøde mit sommerhus  
Vi deltager i landsmødet som de sidste par år.

8. dagsorden til generalforsamling  
Se bilag

9. Skovfoged  
Verner og skovfoged John Milther har gennemgået vores skov. Han vil frem-
sende et udkast og plejeplan for skoven. Bla. pleje og publikums tiltag, – 
skov og flisnings tiltag, – tilskudsmuligheder og økonomi på en fast samar-
bejdsaftale m.m. Gennemgang 2 gang om året koster 4000.00 kr.  
Bestyrelsen siger OK.

10. Høje træer  
Området gennemgås af bestyrelsen, og de 6-8 grundejere som endnu ikke har 
fået deres hegn og træer lovliggjort, vil medtag et sidste anbefalet brev. Kurt 
og Geo Partner ser på en grund på Stranddalen.

11. Udflugt med vandværket  
Der forslås en tur til Mønsted kalkgruppe. Alle er enige. 

12. evt.  
Intet



UDFØRER 
GRÆSSLÅNING 
FOR PRIVATE OG 
GRUNDEJER-
FORENINGER

Kære Verner
Tak for rundvisningen i jeres skov.
Som aftalt fremsender jeg mine kontakt oplysninger til dig de står her 
nedenfor.
Vi har aftalt følgende at jeg fremsender et udkast til drifts og plejeplan til 
skoven. Hvor det vil fremgå eksempler på:

•	 pleje	og	publikums	tiltag.
•	 Skov	og	flisnings	tiltag
•	 Tilskudsmuligheder
•	 Økonomi	på	en	fast	samarbejds	aftale

Udkastet vil blive sendt til dig omkring 1. april.

Venlig hilsen
John Milther
Skovfoged

T: +45 40 21 86 35
E: jmm@hededanmark.dk

HedeDanmark a/s
Nørrehedevej 14
7470 Karup J
CVR-nr. 27 62 35 49
T: +45 87 28 10 00
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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 ...

23

      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 

TAK
For alle trøstende ord, blomster og venlig deltagelse 

i forbindelse min elskede mand
Jørgen Richard Rasmussen

 sygdom, død og bisættelse.

Irene Rosenberg
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• 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 på www.skivevand.dk
 • 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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eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.  
Ordinær generalforsamling

Lørdag den 16. maj 2015. kl. 09.30
i Fursund Hallen, Jungetvej 3, Selde.

dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år. (bilag) 
3. det reviderede regnskab 2014. Forelægges til godkendelse. (bilag)
4. Budget for 2015 og det af kommunen godkendte takstblad forelæg-

ges til godkendelse. (Begge er optrykt i Eskov Nyt februar nummer som 
bedes medbragt)

5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen fremsætter forslag om 
over dragelse af Eskov Strandpark Vandværk Amba til Skive Vand A/S 
(bilag)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Agner Jensen, Johannes 
Jørgensen og Carsten Bendtsen samt suppleanterne Flemming Jensen og 
Jens Kjeld Madsen.  

7. Valg af revisorer: På valg er Erik Baunsgaard Jensen og revisorsuppleant 
Kurt Pehrson

8. eventuelt.
På www.eskovstrandpark.dk vil man under vandværk finde selskabets ved-
tægter og regulativ.

Bestyrelsen
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eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.

Beretning for det forløbne år 2014
Vandværkets drift
I årets løb har der kun været et kortvarigt driftsstop, idet styreskabet for 
strømforsyningen til boringerne blev afbrudt på grund af lynnedslag. Det 
blev hurtigt klaret. Begge boringer blev i juni måned rutinemæssigt renset 
og pumperne adskilt og renoveret. Der har været en utæt hovedledning 
på stranddalen, som desværre nok har løbet i lang tid, idet vandet havde 
fundet vej til et drænrør, og derfor var svær at lokalisere. Vi mente længe 
det var grundvand, som var årsag til den fugtige rabat. Der er udpumpet 12 
200 m3 vand og hos forbrugerne er der målt 10 739 m3. Det giver et spild 
på 1461 m3, som nok kan henføres til ovennævnte utæthed, der måske 
kan gå helt tilbage til driftsåret 2013, idet vi jo også dette år havde et ret 
stort vandspild. Det kan også give en forskel, at aflæsningstidspunktet 
hos forbrugerne ikke falder sammen med aflæsningen af hovedmåleren 
på vandværket, som aflæses den 31/12. I vinterhalvåret har vandforbruget 

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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igen været normalt. Energi forbruget ligger på ca. 1 kwh. pr. m3 leveret 
vand. Skive Kommunes tilsynspersonale har været på rutinemæssig inspek-
tion og fundet både vandværk og boringer i orden. Agner har gennemført 
det for vandværkspassere krævede kursus. Alle udtagne vandprøver (se 
bilag) viser at vort drikkevand er af god kvalitet og velsmagende. Ved årets 
afslutning måtte Agner ud for at aflæse målerne hos 16 forbrugere, der 
ikke havde indberettet selv aflæsningen. Det er bare ikke godt nok, at 
nogle er ligeglade, så fremover vil vi gøre alvor af at opkræve gebyr. 
Bækgaard har haft rutinemæssigt besøg af Skat, som kontrollerede måler 
og afgiftsregnskab. Man fandt alt i den skønneste orden. 

Økonomi og takstblad
Regnskabet viser igen i år et pænt overskud som hensættes til fremtidige 
investeringer. Vi har i bestyrelsen ikke fundet anledning til at ændre på 
vandprisen eller takstbladet. Prisen er pr. m3 (driftsbidrag kr. 4,60 + stats-
afgift kr. 6,53) x 25 % moms = kr. 13,92. For driftsåret 2015 er det nu Skive 
Vand A/S, der forestår vort målerregnskab og opkrævning af vandforbrug.

Afslutning
På generalforsamlingen i maj 2014 under eventuelt gjorde jeg løseligt 
status over vandværkets nuværende tilstand og fremtid, samt hvilke inve-
steringer der om få år ville blive nødvendige for at sikre driften de næste 
30 - 40 år. Ligeledes efterlyste jeg friske nye folk til bestyrelsesposterne, 
som ville påtage sig at gennemføre moderniseringerne. Der er imidlertid 
ingen, der har meldt sig til på sigt at gå ind i bestyrelsesarbejdet for at 
drive Eskov Strandpark Vandværk Amba. videre som selvstændig virksom-
hed. Derfor har vi arbejdet med den anden mulige løsning, hvor vi har 
forhandlet med Skive Vand A/S, om hvilke betingelser de ville stille til os 
for en eventuel overtagelse af Eskov Strandpark Vandværk s forsyningsom-
råde, forbrugere og ledningsnet. Disse forhandlinger er nu resulteret i et 
konkret forslag, som en enig bestyrelse fremsætter til afstemning under 
dagsordenens punkt 5. Det er nu vi har pengene til at gøre det.
Jeg vil her til slut takke bestyrelseskollegerne for det gode samarbejde i 
årets løb, ikke mindst Agner Jensen for hans indsats med tilsyn og pasning 
af vandværk og Knud Bækgaard for styring af regnskab og finanser, to 
personer som man i min optik skal lede længe efter at finde erstatning for.

Jens Skytte Jensen
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Bestyrelsen for Eskov Strandpark Vandværk Amba. har i samarbejde med 
Skive Vand A/S forhandlet nedenstående forslag til en aftale   

eventuel tilslutning af eskov Strandpark vandværk 
til Skive Vand A/S (Selde vandværk)

Eskov Strandpark vandværk har spurgt om mulighederne for, at Skive
Vand A/S overtager drikkevandsforsyningen af vandværkets forbrugere.

Der er forudsat et årligt vandforbrug i Eskov Strandpark vandværks
Forsyningsområdet på ca. 12.000 m3 pr. år, der er 292 forbrugsenheder
tilsluttet Eskov Strandpark vandværk.

Nedenstående er et forslag til betingelserne for en aftale om, at Skive
Vand A/S overtager forsyningen af det forsyningsområde, som Eskov
Strandpark vandværk har i dag. Skive Vand A/S overtager ledningsnettet
og forbrugerne.

Overtagelse af forsyningspligt og ledningsnet kan f.eks. ske pr. 31/12
2015.

Aftalen skal godkendes i Skive Vand A/S’s bestyrelse. Det nedenstående
er under forbehold for en sådan godkendelse.

En løsning vil medføre følgende for vandværket og forbrugerne under
Eskov Strandpark vandværk:

•	  Ajourført kort over ledningsnettet og liste over forbrugere skal udleve-
res til Skive Vand A/S.

•	  Tilslutning vil ske til Skive Vands vandværk i Selde.

•	  Eskov Strandpark vandværk skal sørge for, at alle restancer og gæld i 
selskabet afvikles.

•	  Eskov Strandpark vandværk skal sørge for sløjfning af boringer og ned-
læggelse af vandværk.

•	  Skive Vand er bekendt med, at der ikke er stophane udenfor skel ved 
ejendommene.



29April / 28. årgang

•	  Målerbrønde indenfor skel og arrangement omkring vandmåler vil være 
grundejerens ejendom.

•	  Vandmåler skal være placeret således, at placeringen er i overensstem-
melse med bestemmelserne i Regulativ for Skive Vand A/S.

•	  Forsyningsledninger der går over privat grund skal kunne tinglyses uden 
erstatning.

•	  For hver forbrugsenhed skal der betales et anlægsbidrag til Skive Vand 
A/S på 6.109 kr., excl. moms (prisniveau 2015). Dette er takstbladets 
anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledningsnet.

•	  Eskov Strandpark vandværk forestår opkrævningen af anlægsbidraget, 
der samlet overføres til Skive Vand A/S. Den samlede regning vil lyde på 
1.783.828 kr. (excl. moms).

•	  Den årlige pris på vand fra Skive Vand A/S er i 2015 et fast bidrag på 
575 kr. excl. moms og en pris på 5,45 kr/m3, excl. moms. Hertil kommer 
statsafgift for ledningsført vand på 5,86 kr/m3 og et drikkevandsbidrag 
på 0,67 kr/m3, excl. moms.

Det er aftalt, at Skive Vand A/S opmåler/indtegner Eskov Strandpark vand-
værks ledningsnet i samarbejde med vandværket. Arbejdet igangsættes 
snarest.

Hvis det viser sig, at Eskov Strandpark vandværk ikke ønsker at Skive Vand 
A/S overtager forsyningen, så fremsendes der regning på det udførte 
opmålings/optegningsarbejde. Ellers er arbejdet en del af aftalen.

Hvis vi her på eskov Strandpark Vandværks generalforsamling siger 
ja til ovenstående forslag, vil vi fra bestyrelsen bede om lov til at for-
høje sidste vandrate med kr. 200,00 + moms pr. forbruger, idet vi endnu 
ikke kender resultatet af indeværende driftsår, samt omkostningerne ved 
sløjfning af boringerne og nedlæggelse af vandværket.  Såfremt der bliver 
et lille underskud/overskud efter selskabets lukning, har Skive Vand lovet at 
henholdsvis opkræve eller modregne dette hos forbrugerne i 2016.
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Klør din hund sig og fælder, 
så kom trygt til os

Vi sælger udelukkende kvalitetsfoder til hunde/katte helt uden 
kunstige farve- og tilsætningsstoffer, og det vigtigste for hunden  

og os HELT UDEN sojaproteiner, da det ofte kan  
give allergiske reaktioner.

Vi har følgende mærker: 
Kennel Højvang, Sportsman’s Pride og Arion Friends.

Vi har artikler til hunde & katte samt lidt til havens fugle.

Specialvarer som: 
Galvaniserede lanterner i super kvalitet fra A2 Living Design,  

kan stå ude i flere år uden at ruste væk. Træskåle, læderarmbånd 
fra “Dille Design”, DUCK ænder i gummistøvler, håndskåret af 

 bambus, hver and har deres specielle navn.

Vi er kendte for: 
God service 
God kvalitet 

Priser, hvor alle kan være med

Find “Butik Overgaard” på facebook.
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årsrapport 2014 
eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.
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generalforsamling i eskov Bro- & Bådelaug
Lørdag den 23. maj kl. 10.00. på bænken ved bådebroen.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Bro- og Bådelauget er vært ved en øl/sodavand.
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Kære Verner
På din forespørgsel vedr. Rosa rugosa
Her nedenfor kan du se hvad Naturstyrelsen anbefaler.
For mig at se er det meget uheldigt, hvis det i jeres vedtægter står Hyben Roser og i 
sær hvis der står Rosa Rugosa.
Planten er en invasiv art. Det vil sige at det er med fare for naturen hvis man planter 
den i natur områder.
Som du kan læse nedefor er der store forvekslings muligheder, hvis man ikke er plan-
tekyndig.
 
Med Venlig hilsen
John Milther
Skovfoged.
 
For ikke-naturligt vildtvoksende planter gælder iflg. Naturbekyttelseslovens § 31, 
stk.2, at miljøministeren kan træffe bestemmelser om, at disse kun må udplantes eller 
sås med særlig tilladelse. Reglen har endnu ikke fundet anvendelse.
 
Rynket rose

Latin: Rosa rugosa 
Engelsk: Rugosa Rose eller Japanese Rose

At rynket rose ikke kan anbefales til udplantning 
i vildtremiser, da dette kan få alvorlige konse-
kvenser for den oprindelige flora. Det anbefales 
i stedet at bruge hjemmehørende og egnstypi-
ske arter af roser.

Beskyttelse og regulering
Rynket rose anses for at være en invasiv art og 
bekæmpes flere steder, især på kystnære arealer.

Hvorfor uønsket
Rynket rose sætter så mange og tætte rodskud, at den kan udkonkurrere den naturlige 
vegetation i et område. Spredningen af rynket rose medfører en markant nedgang i 
tilgængeligheden af lys. Dette fører til, at andre arter skygges ud af deres habitat og 
resultatet er et artsfattigt plantesamfund. Det er ikke kun plantesamfundene, der for-
trænges. Til en alsidig flora knytter der sig en ligeså alsidig fauna.

Status for bekæmpelse
Rynket rose er svær at bekæmpe. Når planten skal fjernes kan det ske ved opgravning 
(alle jordstængler skal med), afgræsning med geder (kun geder græsser kraftigt nok til at 
holde planten nede) eller anvendelse af pesticider ved pensling. Herefter får den natur-
lige vegetation mulighed for at tage over. Læs mere om bekæmpelse af rynket rose:

Udbredelse
Rynket rose stammer oprindeligt fra det nordøstlige Asien og blev herfra, i 1800-tal-
let, indført til Danmark som prydplante. Den er første gang observeret forvildet i den 
danske natur i 1875. 
I Danmark er rynket rose meget almindelig og kendes i alle landets egne, hvor den kan 
dække store arealer. I de seneste årtier har planten invaderet mange strande og store 
kystområder, hvor den er vidt udbredt.
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Udseende
Rynket rose, der tilhører rosenfamilien (Rosa ceae) 
er bedst kendt for sine store saftige, røde eller 
orangerøde hyben, som er fladtrykt kugleformede 
og 2-3 cm i diameter. Planten kan blive 0,5-1,5 
m høj afhængig af jordtype. I klitterne bliver den 
sjældent mere end 0,5 m høj. Blomsten er groft 
rynket og dens fem kronblade er oftest mørk pink 
eller rosa, men kan også være hvide. Blomsterne 
dufter kraftigt af roser, og de kan lugtes flere 
meter væk i stille vejr. Selve blomsterne er 6-10 
cm i diameter og de blomstrer i juni-juli. Småblade 
er groft rynkede, brede og mere græsgrønne end 
hos andre rosenarter. Oversiden er glat og skin-

nende grøn, mens undersiden er klæbrig og tæthåret. I efteråret er bladene gule, orange 
og røde. Rynket rose er en stærkt grenet busk med lange rod-udløbere. Stænglerne er 
meget tæt besat med cm-lange, lige, korthåret og lyst brune torne. En enkelt plante kan 
dække store arealer – op til 100 m2.

Forvekslingsmuligheder
Rynket rose kaldes ofte klitrose, men dette navn er uheldigt, da en anden naturligt 
hjemmehørende rosenart allerede hedder klitrose ( Rosa pimpinellifolia ) – denne har 
små, ca. 1 cm, sorte, kuglerunde hyben og hvide blomster. Rynket rose kan ligeledes 
forveksles med hunderose ( Rosa canina ), men denne arts hyben er aflange og slank-
halsede modsat rynket roses mere runde, fladtrykte hyben. Særlige kendetegn for hun-
derose er ligeledes de brede, kraftige barktorne med nedadbøjet spids.

38

Formering
Rynket rose formerer sig dels med frø og dels med rodskud. Skud fra roden gør, at en 
enkelt plante kan brede sig over store områder Frøene kan spredes af dyr og menne-
sker eller flyde på vand. De tåler saltvand, og kan derfor sprede sig til småøer, holme 
og strande i hele landet. Fugle holder meget af hyben af rynket rose og de kan sprede 
planten, endda over store afstande, både når de spiser hyben, der hvor de sidder og 
drysser med frøene, og når frøene har været en tur igennem fuglenes mave.

Voksested
Rynket rose optræder alle vegne. Planten tåler salt, tørke, hård frost og stærk vind, 
og spreder sig især på sandede jorder såsom sandstrand, i klitter, på strandenge og 
strandoverdrev. Den optræder tillige i sommerhusområder, ved vildtremisser, i levende 
hegn og langs veje.

Hunde-rose Hunde-rose tæt på Rynket rose
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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  2160 9223

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:  
Per Andre Brandhøj Christensen
Hvitfeltsgade 16  4091 4408
7800 Skive 4110 6839
Strandalen 15 
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Afsender:

Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.
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