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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 Vandværk A.m.b.a.
Indkalder hermed til 

Ekstraordinær Generalforsamling
Lørdag den 4. juli kl. 11.00 i festteltet

 ved madpakkehuset i Eskov Strandpark

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Endelig afstemning vedr. bestyrelsens forslag om tilslutning af Eskov 

Strandpark Vandværk A.m.b.a. til Skive Vand A/S (Selde Vandværk) pr. 
31.12.2015. Se Eskov Nyt nr. 2. april 2015 side 28 og 29.

Bestyrelsen for Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.

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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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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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 

Eskov Strandpark Vandværks 
Generalforsamling 

den 16. maj 2015.

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

gene ral forsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Formanden aflagde beretning for det forløbne år 2014. (se Eskov Nyt nr. 2.  
April 2015 side 26 og 27). Der var ingen bemærkninger og beretningen blev 
godkendt.

3. Kassereren Knud Bækgaard gennemgik det reviderede regnskab for 2014. (se 
Eskov Nyt nr. 2.  April 2015 siderne 32, 33, 34 og 35). Der var ingen bemærk-
ninger og regnskabet blev godkendt.

4. Knud Bækgaard fremlagde budget for 2015. samt det af kommunen godkendte 
takstblad (se Eskov Nyt nr.1. feb. 2015 side 16 og 17) Der var ingen bemærk-
ninger.

5. Behandling af indkomne forslag. Jens Skytte Jensen gennemgik udførligt det 
af bestyrelsen fremsatte forslag om tilslutning af Eskov Strandpark Vandværk 
A.m.b.a. til Skive Vand A/S. (se Eskov Nyt nr. 2. april 2015) og betonede, at vi 
som forbrugere derved ville opnå større fosyningssikkerhed, og at vi ikke frem-
over mere skulle bekymre os om bestyrelsesarbejde, målerregnskaber, regn-
skab og opkrævning, beredskabsplaner, vedligeholdelses og udskiftningsplaner, 
driftsoptimeringer, lovgivning miljøforanstaltninger og meget meget mere alt 
sammen for at kunne levere 12.000 m3 vand til 292 forbrugere.  Desuden er 
der ikke megen forskel på priserne hos Skive Vand og os. Der var så heller ikke 
nogen af forbrugerne, der siden opfordringen på generalforsamlingen sidste år 
havde vist interesse for på sigt at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Der fulgte en 
kort dialog med spørgsmål som formanden besvarede. Vedr. betalingen udskri-
ves fakturaen på det fulde beløb inklusive moms pr. 31.12.2015 hvoraf 80 % 
forfalder den 01.02.2016 og resten 20 % (momsen) den 01.04.2016 .således at 
vi vil kunne hjemtage momsen før forfald. Der blev fra forsamlingen udtrykt stor 
tilfredshed med det af bestyrelsen udførte arbejde for at analysere og belyse 
vandværkets forhold, så dette forslag nu kan fremsættes til afstemning.  Flere 
brugte ordene rettidig omhu om bestyrelsens disposition. Der blev foretaget 
skriftlig afstemning og resultatet blev at 40 stemmer var for tilslutningen til 
Skive Vand og der var kun 1 stemme imod af i alt 41 fremmødte stemmeberet-
tigede. Da der skal 2/3 af samtlige stemmeberettigede til for at gennemføre 
forslaget ved første afstemning, hvilket ikke var tilfældet, vil der blive indkaldt 
til en ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid. Her vil forslaget så kunne 
vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.      

6. På valg til bestyrelsen var Agner Jensen, Johannes Jørgensen og Carsten 
Bendtsen. De blev alle genvalgt. Også suppleanterne Flemming Jensen og Jens 
Kjeld Madsen blev genvalgt.
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Muld kan afhentes 
gratis på bålpladsen

Mvh. Verner Hansen

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

Kræmmerbutik/Flohmarket
Fjordvej 31 . Nr. Thise . 7870 Roslev

Tlf. 27 26 01 87

7. På valg til revisor var Erik Baunsgaard Jensen og han blev genvalgt. Til revisor 
suppleant var der genvalg til Kurt Pehrson.

8. Eventuelt:                                                                                                                                                          
 Formanden Jens Skytte Jensen takkede dirigenten for veludført arbejde og 

bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde i årets løb, en særlig tak til Agner 
for hans indsats ved pasning af vandværket og Knud for korrekt styring af regn-
skabet. 

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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Spis på den hyggelige

Fur Færgekro

97 59 30 02
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Kære medlemmer  
af bådelauget!!!!!!!

Da vi har desværre en masse både og andet, der ligger på bådepladsen, 
som igennem flere år ikke har været flyttet/brugt, ser vi os nødsaget til 
denne strategi, at hvis man vil bevare pladsen, skal man sætte navn, vej-
navn, tlf.nr. på sine ting, ellers ser vi os desværre nødsaget til at fjerne ikke 
markerede ting.

SIDSTE FRIST FOR AT 
MARKERE SINE TING ER

01-09-2015

BESTYRELSEN

Spis på den hyggelige

      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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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. november 2015.
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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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Referat fra 

Generalforsamling i bådelauget
den 23. maj 2015.

1. Jens Skytte valgt som dirigent.

2. Formanden Per fortalte, at vi har mistet et brofag til stormen Bodil. Rengøringens 
dagen blev aflyst på grund af vejret, men vi havde ryddet op inden. Per havde 
ikke mere at berette, da der ikke var sket det helt store siden sidst.

3. Regnskabet forlagt, der var ingen kommentarer og regnskabet godkendt.

4. Jens Keld valgte at trække sig fra bestyrelsen, da han kun var valgt for et år, i 
stedet blev valgt Asbjørn.

 Carsten ønskede ikke genvalg og i stedet blev valgt Brian Baadsgård, Kystvejen 
21.

 Per og Frits blev genvalgt.
 Der blev valgt 3 suppleanter:
  Søren Jacobsen Eskovvej 35
  Sune Post, Stranddalen 101
  Carsten Madsen, Stranddalen ?

5. Ove genvalgt til revisor.

6. Verner spurgte, om vi havde søgt fonde om tilskud til en ny bådebro – Jens Keld 
havde søgt, men intet hørt.

 Der blev nævnt grisefesten, husk tilmelding.
 Der blev opfordret til offentliggørelse af udsætning af bådebroen, en telefonli-

ste blev lavet.
 Forslag til Bådtrailer alle kunne benytte.
 Der var stemning for, at de der havde gamle trailere eller både de ikke brugte, 

blev fjernet fra bådepladsen.

TRAKTORLAUGET:
1. Frits genvalgt. Kassebeh. 165- bank 7627,-  brugerbetaling 300,-

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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Gå ind på: http://www.skivevand.dk/selvbetjening/flytning-og-aendring
Her kan skeamet udfyldes og mailes eller en kopi udskrives og sendes.
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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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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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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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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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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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Eskov Strandpark Grundejerforening

Ordinær Generalforsamling 
Lørdag den 16. maj 2015 kl. 11.00

I Fursundhallen, Jungetvej 3, Selde

Referat:

AD 1. Valg af dirigent
Formanden for grundejerforeningen Verner Hansen bød velkommen, han forslog 
advokat Kjeld Frederiksen. Han blev valgt, hvorefter han gennemgik reglerne for 
indkaldelsen til generalforsamlingen og kunne konstantere, at reglerne var over-
holdt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

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

AD. 3. Formandens beretning
Der er solgt mange sommerhuse i det forløbne år. De nye ejere bydes velkommen 
i grundejerforeningen.
Irene er desværre udtrådt af bestyrelsen på grund af sin mands sygdom og død. 
Suppleant Per Brandhøj Christensen har været indkaldt.
Formandens beretning kan læses i Eskov Nyt nr. 2 2015.
Beretningen godkendt.

AD.4. Det reviderede regnskab til godkendelse
Kurt gennemgår regnskabet for 2014.
Årets resultat er 79.576 kr. 
Et spørgsmål fra salen vedrørende kørselspenge til bestyrelse, som vedkommende 
synes er lidt voldsomme.
Kurt forklarer, at da der kun er 2 bestyrelsesmedlemmer her fra nærområdet, 2 fra 
Fredericia og en fra Vojens vil det uden lige give en stor udgift. Der betales efter 
statens takst.
Regnskab godkendt.
Budgettet gennemgås af Kurt.
Der er igen spørgsmål fra salen vedrørende udgifter til bestyrelsesmøder og kørsel. 
Kurt fortæller, at da vi ikke ved hvor et nyt bestyrelsesmedlem kommer fra, og der-
for kan vi ikke vide hvor stor udgifterne til kørsel og evt. ekstra bestyrelsesmøde 
bliver.
Hellere afsætte for meget i budgettet end for lidt.
Budgettet godkendt.

fortsættes næste side
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Ad.5. Forslag fra bestyrelsen.
Forslag om fortsat løn til Verner på kr. 13.500.
Godkendt

AD.6. Forslag fra medlemmer.
Der er indkommet 2 forslag. 1 fra Birgit & Torben Snedker, Stranddalen91 (bilag a) 
og 1 fra Jette Winkler, Stranddalen 119 (bilag b). Se bilagene i Eskov Nyt nr. 2 2015.
Bilag a. Birgit Snedker redegør for deres forslag. Hun ved godt, at kystsikring er 
svært at få igennem. Angående skoven kan Verner oplyse, at bestyrelsen allerede 
har indgået en aftale med skovfoged John Milther, som 2 gange om året vil gen-
nemgå skoven og komme med forslag til evt. vedligeholdelse og pleje m.m.
Bilag b. Jette Winkler præsenterer sit forslag og spørger om deklarationens for-
skellige bestemmelser ikke også skal overholdes. Det er kun høje træer man går 
efter, og ikke de andre bestemmelser. Kjeld Frederiksen mener, at man måske godt 
kan tage nogle af bestemmelserne op til revision, da de kan være utidssvarende. 
Han forslår, at der nedsættes et udvalg, som kan arbejde med evt. forslag til nye 
bestemmelser.
Juristen hos Skive kommune, som bestyrelsen har haft møde med, mener også, at 
deklarationen skulle have været revideret efter ca. 10 år, da bestemmelserne nemt 
kan være utidssvarende efter at grundene er blevet bebygget.
Herefter er der en lang diskussion grundejerne imellem omkring høje træer og 
udsigt. Bestyrelsen oplyser, at høje enkeltstående træer som generer, skal indkla-
ges til Teknisk Forvaltning, som vil træffe en afgørelse. En tvist kan evt. ende i en 
retssag.
Der opfordres til at grundejerne går i dialog med hinanden, hvis de føler sig generet 
af høje træer som skygger eller tager deres udsigt.
Under diskussionen kommer det også frem, at flere er utilfredse med de nye huse, 
som skyder op og har en højde på 5-7 meter.
Verner oplyser, at bestyrelsen ingen indflydelse har på Teknisk Forvaltnings god-
kendelse af byggeri.
Agner oplyser, at en revision af deklarationen er fuldstændig umuligt, da den er 
tinglyst på hver enkelt grund, og en evt. ændring vil koste en masse penge, og 
kræve en 100 % enighed mellem grundejerne. Det anses for helt usandsynligt.
Der forslåes, at bestyrelsen reviderer de ting i deklarationen som er forældet, og 
prøver at få dem godkendt på nemmeste måde.
Flere forslår, at der nedsættes et udvalg som går deklarationen igennem, så man 
kan komme med forslag om ændringer til bestyrelsen inden næste generalforsam-
ling.
Kjeld Frederiksen forslår at man spørger 3 grundejere, om de vil deltage i et sådan 
udvalg.
Der melder sig 9 personer (er registreret), som skal komme med et oplæg, og 
undersøge mulighederne for at lave nogle ændringer i deklarationen, og hvordan 
en fremgangsmåde skal være i forhold til høje træer m.m.
Generalforsamlingen mener, at det er for mange, og beder bestyrelsen arbejde 
videre med sagen. For at få hjælp kan bestyrelsen evt. selv nedsætte et udvalg på 
3-4 personer ud af de 9, som har vist interesse.
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AD.7. Valg af formand, Verner Hansen er på valg (villig til genvalg)
Genvalgt.

AD.8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Kurt Pehrson bliver genvalgt.
1 ny skal vælges.
Bodil Rasmussen, Stranddalen 27, bliver forslået
Inge Fog, Eskovvej 67, bliver forslået
Der fortages skriftlig afstemning.
Inge Fog bliver valgt som ny bestyrelsesmedlem.

AD.9. Valg af ny suppleant til bestyrelsen
Bodil Rasmussen, Stranddalen 27, bliver valgt

AD.10. Valg af revisor
Erik Baunsgård Jensen bliver genvalgt

AD.11. Evt.
Bestyrelsen takkes for deres arbejde.
Der forslåes, at pengene til bådlauget bruges til forskønnelse af Kystvejen. Jens 
Skytte mener, det er forkert at tage penge fra bådlauget, da de gør et stort arbejde 
med at sætte bådbroen ud og vedligeholde området.
Verner efterlyser hjælp d. 17-18. juni til flytning af borde og stole ned i teltet.
Afspærring ned mod kysten er ulovlig.
Verner takker for god ro og orden.

Dirigent     Sekretær
Kjeld Frederiksen    Svend Marcussen

UDFØRER 
GRÆSSLÅNING 
FOR PRIVATE OG 
GRUNDEJER-
FORENINGER
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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 
 
 

 

	  

	  

party grill kan lånes
Afhentes og afleveres rengjort.

Kontakt Verner Hansen, 
Eskovvej 13

Tlf. 9759 6912

Støt vore  annoncører
— de støtter os ...
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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:  
Inger Fog
Børkopvej 45, Gl. Pjedsted 2089 8219
7000 Fredericia
Eskovvej 67 
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Afsender:

Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.
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