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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

Layout og produktion: 
Demuth Grafisk Bureau
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er  
20. januar 2016.
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Hej Sommerhusejer
Jeg vil gerne sige tak for i sommer, den var ikke varm, men den var våd.
Men så har vi prøvet det, vi ved jo at den danske sommer er lunefuld.
Der er flere forandringer i vores område, vi har ikke så mange høje træer 
mere, og det er rigtig godt, der er mange, der roser det.
Der er ca. 10, der ikke har fulgt opfordringen, de får nu brev om de høje 
træer og hække, tidsfristen er til den 1. februar, derefter går det til hegns-
syn.
Vandværket går over til Skive Vand, Det er det bedste for os.
Men jeg vil gerne takke bestyrelsen for det arbejde, de har gjort.
Jeg vil ønske jer alle en god Jul og godt Nytår.
Tak for i ÅR, kan I alle have det rigtig godt.

Venlig hilsen
Verner Hansen

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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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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• 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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D. 07.11.15

Åbent brev til alle i grundejerforeningen Eskov Strandpark. 

Anbefalet brev til udvalgte.
Kære alle
Der er i årevis diskuteret ift. bevoksningen i vores område.
Forudsætningerne ved starten af grundejerforeningen var et og er nu et 
andet.
Området er groet til fra at være et åbent område.
Nu handler det om at sikre at vi ikke lukker lys og luft ude, noget som er 
en del af det at komme i sommerhus.
For at sikre et vel fungerende område kræver det, at vi tager rimeligt hen-
syn til hinanden.

Hvad er rimeligt?
Gældende er hegnsloven, som er landsdækkende. 
Den siger 1,80 – 2,00 m i skel, + evt. afstanden fra skel, op til 1,85 m.
Hvor til går skel? Det bestemmer matrikelkort/skelpæle.
Hvad der er inde på grunden, er et forhold/et problem mellem naboer, kan 
være deklarationen.
Med andre ord dem der er generet, må gribe til dialog. Som i andre dele 
af livets forhold. 
Vi kan i bestyrelsen kun håndhæve hegnsloven for indeværende.
Lykkes det ikke, må vi gå til hegnssynet, evt. videre.
Andre er også velkomne til gå til hegnssynet, hvis man, som naboer, ikke 
kan blive enige.
Et hegnssyn koster ca. 1750 kr. (2013 kr.).
Det er som hovedregel den tabende part, der skal betale.
Dvs. de grundejere der for indeværende ikke efterlever hegnsloven, 
vil efter en gennemgang, få en påtale. 

Dette i form af et brev, sendt anbefalet til de implicerede (ialt 10 
grundejere).
Hvis dette brev ikke fører til handling, vil hegnssynet blive sat på de 
aktuelle sager.
Tidsfristens er 1/2 2016.
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Vi håber at denne tilgang til sagen, vil åbne for en konstruktiv debat, som 
efterfølgende vil munde ud i en moderniseringsproces ift. samtlige dekla-
rationen, for vores grundejerforening.
Med andre ord etablering af en moderne deklaration for grundejerforenin-
gen.
Vi taget mere officiel fat på modernisering af deklarationen 1. Halvår 2016.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed, og vil kunne vedtage en 
ny og moderne deklaration.

Moderniseringsprocessen påbegyndes i teltet ved legepladsen, ca. 
Sankt Hans 2016.

Her vil alle kunne komme med deres mening, ideer og andre indspark, i 
form af notater på f.eks. gule-sedler.
Der vil være opslag i teltet med de forskellige temaer-emner, hvor de gule-
sedler kan placeres.
Bestyrelsen vil i løbet af 2016, med 5 personer, udvalgt ved uvildig lodtræk-
ning, fra den store gruppegruppe, nedsat på generalforsamlingen 2015, 
bearbejde-finpudse det indkomne.

Resultatet af denne bearbejdning, offentliggøres ved generalfor-
samlingen 2017, hvor den evt. kan vedtages. 

Er generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinærge-
neralforsamling, mhp. efterfølgende evt. vedtagelse.
Dette er det der er planlagt.
Håber at dette brev/proces sikrer gennemsigtighed.

Mvh. Bestyrelsen
Verner, John, Kurt, Svend, Inger
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Spis på den hyggelige

Fur Færgekro

97 59 30 02
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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 

Muld kan afhentes 
gratis på bålpladsen

Mvh. Verner Hansen

JC MALERFIRMA
Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

Hunde SKAL FØRES I SNOR  
uanset om det er vinter eller sommer
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Bestyrelsesmøde Eskov Strandpark, 
Eskovvej 13, 23.08.15 kl  11.

Tilstede
Verner, John, Kurt, Svend, Inger.   

1. Godkendelse dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

3. Konstituering:
Formand: Verner Hansen
Næstformand: John Kristian Wolff 
Kasserer: Kurt Pherson
Alt mulig mand: Svend Marcussen
Sekretær: Inger Fog

4. Regnskab for 1. Del af 2015.: Godkendt.

5. Legeplads:
Sansegynge: stemning for sansegynge med gummi. Priser undersøges nærmere, 
Navn sættes ind.
Klatrestativ: stemning for renovering, og på sigt ny ruchebane. Pris: Smed lokalt 
med rimelige priser.
På sigt behov for vurdering ved konsulent, mhp. kvalificering af vurdering.
Læs: Bla. mhp. sikkerhed.

6. Skattejagt uge 42 2016 v Dorte Hansen:
Bestyrelsen: God ide. Vi forslår midt i uge 42.
Budget oplæg ved Dorte, hvad har du tænkt?
Inger kontakter Dorte .

7. Julefrokost/bestyrelsesmøde/inspiration/socialisering mhp. optimering af 
samarbejde:
Der foretrækkes landsmødet, giver størst værdi.
Spotdeal et alternativ, valgt ud fra pris og relevant muligheder.
Dato fastsat d 24-25/2015

8. Skrald:
Skive kommune ikke så langt.
Der er noget mere sortering på vej. For det meste er kapaciteten ok.
Man skal være opmærksom på at der flere containere inde i bygningen.
Tiden går mod mere sortering.
Eskovs nyt med indlæg:
Opråb! Det er alles ansvar, at sikre at sortering/håndtering af affald sker korrekt.
Se man noget, som virker mistænkelig, bør man påtale det, med en positiv vinkel.
Er man utryg ved personer, der ikke opfører sig korrekt, skal man naturligvis ikke 
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søge dialog/kontakt. 
Hvem sikrer indlæg???

9. Hjertestarter:
Bestyrelsen ser det som en god ide med hjertestarter.
De tænker1, gerne 2, afhængig af økonomi, gerne med kursus af flere, evt. med 
kursus af flere på kontinuert basis.
En hjertestarter kræver strøm, opvarmet skab flere uddannede personer..
Der indhentes tilbud med kursus fra 2 leverandører. 
Om muligt en hjertestarter i hver ende af Eskov Strandpark området.
Priser gerne indeholdende, hvad det koster, at drive hjertestartere, her tænkes 
specielt på strømforbrug.
Inger undersøger hos Falck
Kurt undersøger hos Tryg.
Emnet tages op på næste møde.

10. Høje træer:
Verner og Svend vil inspirere området. 
De noter de matrikler, der ikke har ageret på den henvendelse der er udsendt i 
nyere tid, ift træer ud til vores areal.
Disse vil få tilsendt brev, som ikke kan misforstå, venligt, men skarpt.
Reagerer de fortsat ikke, gives sagen til hegnssyner.
Det er kun bestyrelsens ansvar, ved træerne ud til vores (offentligt) areal.
Nabo til nabo areal, kræver dialog indbyrdes, sag mellem de involverede parter.

11. Evt:
A. Beslutninger som kræver hurtig beslutning, kan ske ved accept/tilstedeværelse 
af 3. 
De øvrige medlemmer skal efterfølgende orienteres.

B. Bækken skal ryddes, Verner arbejder på sagen.

C. Forslag fra generalforsamlingen om mulig modernisering af deklarationen.
Inger har haft kontakt med advokat.
Gyldig generalforsamling eller proces med ekstraordinær generalforsamling, er 
øverste myndighed, over eventuelle tinglysninger.
Bestyrelsen bestemmer sig for følgende proces:
En uge næste år, når vi har teltet, kan alle kan komme med forsalg.
Opslag i teltet med overskrifter/temaer.
Emnerne, ny tænkning, områder der skal slettes eller omformuleres, skrives på gule 
sedler, og placeres i det relevante tema, under den relevante overskrift på opslag.
Der udtrækkes, af uvildig, fra gruppen der meldte sig på generalforsamlingen, 5 
personer som sammen med 2 personer fra bestyrelsen, arbejder videre med for-
slag. Får formuleret et oplæg til efterfølgende generalforsamling.
Dette forslag gennemlæses af bestyrelsen, og fremlægges på generalforsamlingen 
2017, formentlig herefter på en ekstraordinærgeneralforsamling, for at sikre kor-
rekthåndtering.
Processen sikrer at vi kan modernisere deklarationen.
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Processen vil sikre håndtering af problemet med tinglysning på hver matrikel. 

D. Vandværksbygningen.
Den skal væk. Der er ikke indkommet forslag til anvendelse.

E. Forskønnelse af området, træer mm.
Der er ikke penge til dette. Vil man selv gøre noget, må man henvende sig til Verner, 
for at sikre samlet overblik.

Referent
Inger Fog
Sekretær

Næste møde
Opfølgning/status på sagen med træer. Verner/Svend.
Oplæg fra Dorte Hansen, skattejagt. Inger. 
Priser på hjertestartere x 2. Kurt/Inger.
Bækken, Verner.
Priser på sansegynge, inkl. montering, Verner/Svend.

Opgaver fra mødet dd.:
Sansegynge, priser inkl. montering, Verner/Svend.
Opråb Eskov Nyt, vedr. skrald, Inger.
Brev vedr. træer, Inger/Alle i bestyrelsen.
Modernisering af deklarationen, videre proces, Inger. 
Navne fra generalforsamling. Inger kontakter Svend. 

Mvh. Inger

UDFØRER 
GRÆSSLÅNING 
FOR PRIVATE OG 
GRUNDEJER-
FORENINGER
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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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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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Svar til Bodil

På generalforsamlingen prøvede jeg at sige, GENERALFORSAMLINGEN bestemmer hvem der 
sidder i bestyrelsen., og derefter er det op til bestyrelsen at afholde de møder der er nødven-
dige for at få området til at kører. 

Nogen i bestyrelsen vil måske mene, at vi holder for få møder, andre vil måske mene at det 
er tilstrækkeligt, med de møder vi holder.

Jeg ved godt det koster at holde bestyrelsesmøder, men tro mig om du vil – vi holder ikke 
møder for sjov.

Vi holder kun møder når det er nødvendigt og 1 møde i efteråret + landsmødet for fritids-
husejere (her betaler vi alle selv transporten og en del til turen).

Vi holder normalt 2 møder i foråret: 1 hvor vi ser på hvad vi skal have gjort inden folk for 
alvor kommer i deres huse + generalforsamling m.v. og 1 møde inden generalforsamlingen, 
gennemgang af regnskab og omkring hvad der skal laves til arbejdslørdag.

Så er der arbejdslørdag og generalforsamling – efter generalforsamlingen holder vi normalt 
også et lille møde.

På kørepengekontoen er der også kørepenge til kasseren til møde med ekstern revisor + 
interne revisorer, der er også bestyrelsens del af kørslen vedr. udflugten med vandværket.

Håber det er svar nok, ellers er du velkommen til at komme op til mig, når jeg er i Eskov. 
Men skriv lige til mig på mail

info@egerisvin.dk

inden, da jeg skal have et udskrift med på kørepengekontoen. Regnskabet ligger ikke på min 
privat computer.

Vedr. hele regnskabet er det revideret at et Eksternt revisionsfirma og alle bilag er kontrol-
leret af vore eksterne revisorer, som ikke har haft anmærkninger til regnskabet, i den tid jeg 
har ført det.

Med venlig hilsen

Kurt Pehrson, Stranddalen 14, Roslev 
Kasserer 
tlf. 22852389
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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

Ugeavisen MIDT pÅ UGEN kan 
 afhentes gratis ved Købmanden  

i Junget og Brugsen i SeldeKræmmerbutik/Flohmarket
Fjordvej 31 . Nr. Thise . 7870 Roslev

Tlf. 27 26 01 87
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Til Eskov
Som grundejer vil jeg gerne forespørge bestyrelsen om, der er mulighed for 
at få kørepengene udspecificeret, så man kan følge med i, hvad de bliver 
brugt til?
 
Naturligvis tænker jeg på besparelser til forskønnelse af området.
 
Man må næsten gå ud fra, det må være nok med 2-3 gange bestyrelsesmø-
der årligt, da man i disse moderne tider kan maile til hinanden.
 
Til bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for det flotte arbejde. Især tak til for-
manden Verner Hansen, som kan udrykke straks, når der opstår problemer. 
Det er guld værd, at have en fastboende formand, da vi allerede der, sparer 
mange kørepenge og får løst problemerne, når de opstår.
 
Med venlig hilsen
 
Bodil Rasmussen
Stranddalen 27

Tusind tak
For den overvældende deltagelse ved

Annette Nørgaard Sørensens
Begravelse
Tak for alt

På familiens vegne
 

Hans Jørn og Dorte
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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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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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Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i 
Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.,  

lørdag den 4. juli kl. 11.00 i festteltet ved 
madpakkehuset i Eskov Strandpark.

Deltagere fra Bestyrelsen:
Formand: Jens Skytte Jensen
Vandværkspasser: Agner Jensen
Kasserer: Knud Bækgaard
Referent: Johannes Jørgensen

Velkomst ved Jens Skytte Jensen

1: Valg af dirigent
 – Keld Frederiksen blev foreslået og valgt.
 – Keld Frederiksen takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2: Endelig afstemning vedr. bestyrelsens forslag om overdragelse af Eskov Strand-

park Vandværk A.m.b.a. til   Skive Vand A/S (Selde vandværk).
 – Jens Skytte Jensen oplæste bestyrelsens forslag, om at overdrage Eskov 

Strand park Vandværk A.m.b.a.`s forsyningsområde, ledningsnet og forbrugere 
til Skive Vand A/S pr. 31.12.2015 (se Eskov Nyt Nr. 2. april 2015 side 28-29) 
samt gennemgik referatets pkt. 5. fra generalforsamlingen den 16. maj 2015 
hvor forslaget blev vedtaget med 40 stemmer for og 1 stemme imod.

 – Spørgsmål: Hvem ejer stophaner og vandmålere efter overdragelsen?
 – Svar: Målerbrønd og armatur ejes af grundejeren og vedligeholdes af denne, 

hvorimod måleren ejes og vedligeholdes af Skive Vand A/S. 
 – Spørgsmål: Hvor gammel er forsyningsnettet?
 – Svar: Forsyningsnettet er etableret i perioden 1969-1970

 – Bestyrelsens forslag bliver bragt til afstemning.
 – Der var ca. 50 fremmødte - heraf 36 stemmeberettiget.
 – Der var 36 stemmer for bestyrelsens forslag
 – Der var 0 stemmer imod bestyrelsens forslag (ingen ugyldige / blanke 

stemmer)

 – Jens Skytte Jensen takkede generalforsamlingen for at forslaget var blevet 
enstemmigt vedtaget og sagde, at bestyrelsen nu ville bede Skive Vand A/S 
udfærdige det endelige aftaledokument, og vi vil sende det til Keld Frederiksen 
for gennemsyn. Derefter vil bestyrelsen underskrive og så vil aftalen være en 
realitet pr. 31. dec. 2015. Der vil nu som tidligere meddelt blive opkrævet et 
ekstra fast afgiftstillæg på kr. 200,00 + moms på oktoberraten. Derefter tak-
kede Jens Skytte Jensen dirigenten Keld Frederiksen for god ledelse af gene-
ralforsamlingen.

fortsættes næste side
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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 ...

Efter generalforsamlingen, aftalte bestyrelsen, at Jens Skytte Jensen skulle tage 
kontakt til Skive Vand A/S (Jan Falk), for at udfærdige et overdragelsesdokument. 
Derefter skulle Keld Frederiksen gennemlæse dokumentet for at kontrollere det 
juridiske i dette.

Referenter: Johannes Jørgensen og Jens Skytte Jensen

Den 12. september 2015 underskrev den samlede bestyrelse den endelige 
overdragelsesaftale med Skive Vand A/S. og man er i skrivende stund godt 
i gang med at etablere den nye forsyningsledning langs Kjeldgaardsvej. 
Fra og med 1. januar 2016. vil det så være Skive Vand A/S, der står for alt 
vedr. vandforsyningen, og deres takstblad, regulativ og vedtægter som er 
gældende. på www.skivevand.dk vil man kunne finde disse samt alle øvrige 
oplysninger om Skive vand A/S eller man kan henvende sig på telefon nr. 
82 13 20 00 

Det videre forløb vedr. selskabet Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a. bliver at 
boringerne beliggende på Floutrupvej (matr. nr. 1k Floutrup by, Selde) skal sløjfes 
forskriftsmæssigt og grunden afhændes. Dernæst skal vandværkshuset beliggende 
på kystvejen efter lejekontraktens ordlyd nedbrydes, idet grundejerforeningen ikke 
ønsker at overtage det. Der vil som sædvanlig blive afholdt generalforsamling i maj 
måned med beretning og aflæggelse af regnskab for driftsåret 2015. Desuden vil 
bestyrelsen tilstræbe at alle omkostninger vedr. nedlæggelse af selskabet er klar-
lagt, så forslag om dette kan fremsættes på generalforsamlingen.

Jens Skytte Jensen
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97 57 15 99EL-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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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 ingerfog58@gmail.com
Eskovvej 67 
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Afsender:

Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.

28


