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Deadline for næste nummer er
1. august 2016.
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Bestyrelsens beretning
Vi vil gerne byde jer alle nye, som ”gamle” til et nyt år i Eskov.
Næsten som sædvanlig har vejret været lidt hårdt ved Eskov.
Vores område blev også denne vinter lidt mindre, der har også været
oversvømmelse i Stranddalen – det er desværre heller ikke noget nyt – men
vi havde håbet, efter at vi har brugt i nærheden af kr. 250000 ville det
hjælpe, men nej – der har aldrig været så meget vand på Stranddalen –
men det har vel heller ikke regnet så meget, som denne vinter. Vi arbejder
stadig på – hvad vi kan gøre for, at det ikke sker igen.
Der er heldigvis også i år solgt en del af de sommerhuse, der var til salg
– vi håber de nye beboere i Eskov bliver lige så glade for området, som vi
er.
Vi vil også gerne sige tak til Festudvalget, som har gjort et stort stykke
arbejde for, at det sociale også fungerer i Eskov. Vi har også afholdt en god
arbejdslørdag, som p.g.a. regn blev til søndag.
Der har desværre også været en del af bestyrelsesmedlemmerne, der har
valgt at stoppe af den ene eller anden grund – det er vi 2 tilbageværende
medlemmer selvfølgelig kede af. Vi synes, at vi har haft en god bestyrelse
i 9-10 år uden de store gnidninger, men vi kan desværre ikke rigtig gøre
noget, når et medlem vælger at stoppe.
Bodil Irene Rasmussen, Stranddalen 27 og Hans Peder Jensen, Stranddalen
22 er blevet indkaldt.
Selv om det har været en drøj omgang for de medlemmer af bestyrelsen,
der har taget sig af det med de høje træer, ser det nu ud til at lysne. Der
er måske kun 2 parceller tilbage, som vi kan gøre noget ved, de bliver nu
sendt til hegnsyn.
Verner havde en aftale med skovfoged John Milthner, om at få lavet en
overordnet plan for vores skov.
Kurt har haft et møde med ham – og efter planen vil han udarbejde en
plan i løbet af april – maj.
Vi henstiller derfor til folk, at man venter med at sanke træ, til de træer
han gerne vil have fældet er mærket op.
Vedr. asfalt på den øverste del af Kystvejen – Det arbejdes der stadig på
at få lavet.
Bestyrelsen
April / 29. årgang
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Til bestyrelsen i Grundejerforeningen
Vi ønsker også dette indlæg som punkt til næste møde i Grundejerforeningen.

Vedr. problemer med oversvømmelse i den nederste del af Stranddalen.
Dette indlæg er skrevet på vegne af, de sommerhus ejere der bor nederst på Stranddalen.
Vi er husejere der oplevede at vores sommerhuse fik fugtskader i juleferien 2015.
Vi har ikke haft kontakt til alle de øvrige huse på vejen – så kender ikke omfanget af evt. skader på
de øvrige huse. Men det var tydeligt 3. juledag at en del huse har været i højrisiko gruppen for
fugtskader. Selvom der ikke har været vand over gulvhøjde - kan der være fugtskader.
Det regnede meget natten mellem 2. og 3. juledag – ifølge en lokal beboer 40 mm.
Vi har tidligere oplevet at der står vand på vejen – og når det har været slemt har den nederste del af
haverne også været oversvømmet.
Men aldrig har vi oplevet noget som dec. 2015. (Tove har holdt ferie i Eskov siden ca. 1980 – så vil
mene har nogle års erfaring at tale ud fra.)
Da vi kom til området 3. juledag – kunne vi ikke køre ned til huset – fra ca. nr. 60 var Stranddalen
total oversvømmet – eneste vej til husene var at gå op til skrænten og bagom via det grønne område
- gummistøvlerne var ikke høje nok til at gå på vejen og passere græsplænen for at komme ind til
huset.
Og de der var i deres huse i forvejen - kunne ikke kommer derfra - den situation oplevede
Stranddalen nr. 106.
Vi arbejdede i flere timer for at få vandet til at synke i området – uden held – rekvirerede også en
slamsuger (for egen regning) for at suge brøndene – det hjalp ikke.
Årsagen til den massive oversvømmelse må skyldes manglende aftræk i drænsystemet.
Hvilket kan undre rigtig meget eftersom Grundejerforeningen netop har afsluttet et stort arbejde
med dræn i området. Vi kan være i tvivl om dette arbejde er udført korrekt.
Vi har efterfølgende kontaktet Skive Kommune for at få information omkring drænsystemet i
området – de kan ikke hjælpe os – de siger det er Grundejerforeningen der bør have relevante
tegninger og overblik – og dermed ansvar.
Fakta er at, vi der bor Stranddalen 133 og 151 har massive fugtskader på vores huse - og
Stranddalen 106 var milimeter fra at få fugtskader i deres hus.
Som konsekvens heraf har nr. 133 og 151 været tømt for alt indbo og inventar – gulv og isolering er
fjernet – og er ved at blive reetableret.
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Vi har ikke kunnet bruge vores sommerhus i flere måneder.

Vores forsikringsselskab har anerkendt skaderne – og betalt en stor del af skades beløbet – men vi
har begge måtte betale rimelig store beløb oveni for at få husene gjort beboelige igen. Og de ekstra
beløb er ikke til luksusforbedringer – det er til basis renovering.
Vores forsikringsselskab (som tilfældigvis er det samme) har meget tydeligt formuleret at de
dækker skaden denne gang – men hvis det sker én gang mere – er der ikke mulighed for erstatning.
Hvis det sker én gang mere vil der også komme påtegninger i forsikringspolicen.
Forsikringsselskab har også forbeholdt sig retten til at gå videre til grundejerforeningen med evt.
erstatningskrav.
Derfor har vi følgende spørgsmål til bestyrelsen/grundejerforeningen:
•

Er drænarbejdet udført godt nok i området (evt. bør der kontaktes en ekspert i dræning så
der kan laves en fremtids sikker løsning der sikre området i fremtiden med de udfordringer
vejret giver)

•

Hvilke planer der er for at forhindre det sker igen – tidshorisont

Hvis det skulle ske igen vil det få MEGET store økonomiske konsekvenser for os.
SÅ forventer et klart svar – da vi ikke ønsker at stå i en tilsvarende situation igen.

Ligeledes bør det være i alles interesse at der ikke kommer påtegninger i området vedr. at nogle
huse er i risiko for oversvømmelse.

30. marts 2016
Venlig Hilsen
Tove og Henrik Brodersen – Stranddalen 151
Emma og Bjarne Mortensen– Strandalen 133
Helene og Erik Linde - Stranddalen 106

April / 29. årgang
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JC MALERFIRMA
Muld kan afhentes
gratis på bålpladsen

Alt malerarbejde udføres!
Tlf. 2513 3124

Mvh. Verner Hansen
Floutrupvej 1 . Selde
7870 Roslev

UDFØRER
GRÆSSLÅNING
FOR PRIVATE OG
GRUNDEJERFORENINGER

April / 29. årgang
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Eskov Strandpark Grundejerforening

Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 7. maj 2016 kl. 11.00
i Fursundhallen, Jungetvej 3, Selde
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af indkomne forslag til ændring af procedure.
Hvis forslaget vedtages har det øjeblikkelig virkning.
Ingen indkomne forslag.
3. Bestyrelses beretning.
4. Det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen
a. Kontingentstigning på 100,00 – det vil sige fra kr. 1200 til 1300 årlig
(beløbet er til brug for miljøsikring ikke for at øge vore udgifter)
b. Bådlauget bliver nedsat fra kr. 12000 til 6000
c. Festudvalget bliver ”selvstændigt” så i stedet for at Grundejerforeningen betaler for teltet får Festudvalget kr. 12000 og sørger så selv for
telt m.v.
6. Forslag fra medlemmer
a. Verner – spørgsmål vedrørende 3 problemer der arbejdes med.
b. Stranddalen 106 - 133 – 151 – spørgsmål vedr. oversvømmelser.
7. Godkendelse af budget.
8. Valg af formand
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
a. Svend Marcussen er på valg
b. Bodil er indstillet på at forsætte i bestyrelsen, såfremt at grundejerforening kan gå ind for det.
10.
Valg af 2 suppleanter.
11.
Valg af interne revisor – Ejner Tapgaard er på valg.
12.
Evt.

HUSK generalforsmalingen er røgfri.
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Forslag til dagsorden til generalforsamling

3 spørgsmål til bestyrelsen
1. Hvad sker der med asfalt på Kystvejen, som Kommunen ville støtte med
10.000 plus moms ???? (100 meter lang 4,5 meter bred og 7 cm tyk)
2. Hvad sker der med de to Der skal til hegnsyn ????
3. Hvad sker der med sikring mod oversvømmelse i Stranddalen ????
Verner Hansen. Eskovvej 13.
Charlotte
Filtenborg
Jacobsen
Tlf. 2065 3549
Jungetgårdvej 16 Junget
7870 Roslev
jakobsenfilt@hotmail.com
Facebook ”Charlotte’s Kødgryder”

Kræmmerbutik/Flohmarket
Fjordvej 31 . Nr. Thise . 7870 Roslev
Tlf. 27 26 01 87

Charlotte’s Kødgryder

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

April / 29. årgang
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MARKEDSDAG
på græsset ved legepladsen

Lørdag d. 18. juni kl. 10 - 15

Der vil være salg af drikkevarer fra teltet hele dagen.
Der vil også være mulighed for at købe grill-selv pølser og brød.

Pris pr. stand 50,Tilmelding til Irene på:
farmor.rosenberg@gmail.com

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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Vi fejrer midsommer med glædesblus

Lørdag d. 18. juni

Kom og vær med til at fejre midsommer i teltet ved legepladsen.
Du medbringer selv mad og service.
Når du har købt dine drikkevarer i teltet,
kan du grille dit kød på den store grill.
Grillen er klar kl. 18.00

Hvis du ikke har lyst til selv at medbringe mad,
kan der købes pølser og brød i teltet.

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

April / 29. årgang
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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.

Aut. kloakmester
TV-inspektion
Separation af kloak
Træfældning og stubfræsning
Anlægning af græsplæner
Belægningsarbejde

eftf.
ULVEVEJ 16, 7800 SKIVE - TLF. 2191 2997 - WWW.SKIVEAE.DK
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Sommergrillfest
i teltet ved legepladsen
Fredag d. 22. juli
Kl. 18.30

Menü:
Helstegt pattegris
Flødekartofler
Krydderkartofler
Pastasalat
Dressing
Flütes

Efter spisning spiller Marius Poulsen fra Jebjerg
op til dans.
Alt dette for kun

140,Børn 80,0 - 6 år gratis
Tilmelding og betaling hos Inge Lise på Eskovvej 13
mellem 14.00 og 18.00 i weekender
Senest d. 7. juli

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i teltet,
da vi har lejlighedsbevilling.

April / 29. årgang
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"Godt design er indlysende.
Fantastisk design er transparent." - Joe Sparano
Logo design
"Alt er design. Alt!"

- Paul Rand

Grafisk Design
Visuel identitet

... fra første idé ...

Branding

Book design

"Design kan være kunst.
Design kan være æstetik.
Design er så simpelt,
det er derfor det er så
kompliceret."
- Paul Rand
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"Hvis du ikke kan forklare
det enkelt, forstår du det
ikke godt nok."
- Albert Einstein

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

Eskov Nyt 2/2016

Årsrapport 2015
Eskov Grundejerforening

Regnskabet er revideret af vore interne revisorer, selvom det ikke er underskrevet.
Regnskabet er også gennemgået på et bestyrelsesmøde.

BJARNES TAGDÆKNING
Tagpap manden Fur – Bjarne N. Jensen
Alt i tagpap – Algerensning alle former: Tag fliser terasse
Nr. Madsbadevej 34
Trænger dit tag til en lap, så ring til Bjarne Pap.
Mobil 20 734389 – bjarneskuret@gmail.com
April / 29. årgang
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Budget 2017
Eskov Grundejerforening
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Budget 2017
Eskov Grundejerforening
GHEHW

NRQWLQJHQW
DQQRQFHLQGW JW
¡YULJHLQGW JWHU
IHVWXGYDOJ



9HGOLJHKROGHOVHPY
YHMH
GU QPLOM¡VLNULQJ
I OOHVDUHDOHU
VWLHU
JU¡IWHU
EnOSODGV
Q¡JOHU
WRLOHWKXVLQFO9DQGRJHO
EDGHEUR
EnGHODXJ
DUUDQJHPHQWHUPY
VPnDQVNDIIHOVHU
KRQRUDUIRUPDQG

$GPLQLWUDWLRQVRPNVW
NRQWRUKROG
UHJQVNDEVP VVLJDVV
VXSSRUWDEQQPY
IRUVLNULQJHU
HGEXGJLIWHU
SRUWRRJJHE\UHU
UHI*UXQGHMHU%HVW\UHO
*HQHUDOIRUVDPOLQJ
%HVW\UHOVHP¡GHUPY
.¡UVHOVJRGW
WOIJRGWJ¡UHOVH
(VNRYQ\W
SRUWR(VNRYQ\W
'LYHUVH

EXGJHW

NUHGLW








EXGJHW

NUHGLW




GHEHW































































)LQDQVLHOOHLQGW

JWHU

cUHWVUHVOXWDWI¡URYHUI¡UVOHU
EDGHEURNRQWR
OHJHSODGVNRQWR
















cUHWVUHVOXWDWHIWHURYHUI¡UVOHU

April / 29. årgang



21

C

Budget 2017
Eskov Grundejerforening
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Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.

Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 7. maj 2016. kl. 9.30
I Fursund Hallen, Jungetvej 3, Selde.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år. (bilag)
3. Det reviderede regnskab 2015. forelægges til godkendelse.(bilag)
4. Budget for 2016.
5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af Eskov Strandpark Vandværk Amba.
6. Valg til bestyrelsen: På valg er Jens Skytte Jensen og Knud Bækgaard
samt suppleanterne Flemming Jensen og Jens Kjeld Madsen.
7. Valg af revisorer: På valg er Bent Vilsgaard Larsen og revisorsuppleant
Kurt Pehrson
8. Eventuelt.
På www.eskovstrandpark.dk vil man under vandværk finde selskabets vedtægter.
Bestyrelsen

Hunde SKAL FØRES I SNOR
uanset om det er vinter eller
sommer

Ugeavisen MIDT PÅ UGEN kan
afhentes gratis ved Købmanden
i Junget og Brugsen i Selde

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.dkk
April / 29. årgang

23

Eskov Strandpark Vandværk Amba.

Beretning for det forløbne år 2015
Vandværkets drift.
I årets løb har vandværksdriften været stabil, og der har kun været kortvarige driftsstop og få reparationer, der hurtigt er blevet klaret. Efter at vi
på den ekstra ordinære generalforsamling den 4. juli 2015. vedtog endeligt
at gennemføre overdragelsen af Eskov Strandpark Vandværk Amba`s forsyningsområde, ledningsnet og forbrugere til Skive Vand A/S er denne proces
forløbet planmæssigt og uden væsentlige gener for forbrugerne.
Den 1. december 2015 var entreprenøren nået frem til vandværkshuset
og tilsluttet den nye forsyningsledning til området og vore boringspumper
blev sat i stå. Der var på dette tidspunkt udpumpet 10.175 m3 vand fra
disse og ved årets slutning hos forbrugerne var der målt 10. 532 m3. Det
er ikke til at angive en spildprocent, da forbrugerne er blevet tilsluttet Skive
Vand A/S efterhånden, som forsyningsledningen er blevet fremført. Vand
kvaliteten har været i orden og vandet velsmagende.
Økonomi
Regnskabet viser igen i år et pænt driftsoverskud der hensættes til betaling
af de udgifter som overdragelsen til Skive vand A/S. medfører.
Afslutning
Pr. 31.12.2015 er det så Skive Vand A/S der står for alt vedr. drikkevand
til området og bestyrelsen har i de første måneder af 2016 arbejdet med
at få udført nedrivning af vandværkshus, hvilket i skrivende stund er sket.
Der er aftalt at boringerne skal sløjfes reglementeret ved brøndborerfirma her i april og så skal vi have afsat boringsgrunden. Vi regner med på
Generalforsamlingen at kunne fremlægge et buget over omkostningerne,
ved senere at likvidere Eskov Strandpark Vandværk Amba.
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.
Jens Skytte Jensen
formand
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Hos Roslev VVS bruger vi kun
kvalitetsprodukter
- din tryghed i hverdagen...
www.oras.com/dk

www.wavin.dk

www.easydrain.dk

- Frisk luft til alle

www.turbovex.dk

www.mhiae.com

www.termix.dk

www.ecoteck.dk

www.vaillant.dk

www.viessmann.dk

www.ifo.dk

www.metrotherm.dk

www.danfoss.dk

Alt i jord- & solvarme, solceller, pillebrændeovne, gas & olie, ventilation & termograﬁ

Tlf. 96 76 12 24
www.roslev-vvs.dk
April / 29. årgang
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Årsrapport 2015
Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a.
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Vognmand og Entreprenør Pedersen
• Vognmandskørsel
• Krankørsel
• Entreprenørarbejde
Tlf.:

Bent 20 33 43 16
Frank 22 77 44 10
April / 29. årgang
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Regnskabet er revideret af vore interne revisorer, selvom det ikke er underskrevet.
Regnskabet er også gennemgået på et bestyrelsesmøde.
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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.

April / 29. årgang
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Entreprenørfirma a/s

Bo Ericsson

www.entreprenorfirma.dk
Tlf. 97 57 12 63

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
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Generalforsamling 2016 i

Eskov Bro- & Bådelaug.
Lørdag d. 14 – maj kl. 10.00.
På bænken ved bådebroen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsemedlemmer.
Asbjørn & Steen er på valg.
Suppleanter: er ikke på valg.
5. Valg af revisorer:
Grethe er på valg.
6. EVT.
Bro- og Bådelauget er vært ved en øl/sodavand.
Bestyrelsen

April / 29. årgang
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Annoncepriser:
pr. 1/8 side
(som denne rude)

250 kr. for en årgang
à 4 numre

v/Aksel Bertelsen, Østerled 11
Værksted: Floutrupvej 2, Selde

Tlf. 97 59 70 96
v/Allan Dalby
Savværksvej 4 . Junget
7870 Roslev

EL-

9759 6217 • Bil 4028 3947

97 57 15 99
installatør

A. Kirkebye Poulsen‛s eftf.
Klokkevej 4, Roslev
✔
✔
✔
✔

EL-installationer
EL-artikler
Data - EDB - Telefoni
Salg og service af
hårde hvidevarer

Tømrer- & snedkerarbejde
glasarbejde
aluminiums- & kunststofvinduer

TØMRERMESTER
JENS KR. LYNGGÅRD PEDERSEN
Søborgvej 3, Floutrup, 7870 Roslev

97 59 64 15
LIGE MIDT I OMRÅDET

ALT I SKOV-HAVE-PARK MASKINER
AUTORISERET HUSQVARNA OG MTD
FORHANDLER
Grønning Smede- og Maskinforretning K/S
v/Peter S. Dam og Peter Mejlhede – Aut. Deutz Fahr-forhandler
Åkjærsvej 86-88 Tlf. 97 58 40 08
Mobil:
Grønning
Fax 97 58 41 11
Peter Dam
22 29 09 64
7870 Roslev
www.gronningsmede.dk Peter Mejlhede 29 91 82 81
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Gudstjeneste
i det fri
i Eskov Strandpark
v/ legepladsen
den 21. august 2016
kl. 14.00

Eskov Strandpark
Grundejerforening
Formand: Verner Hansen
Næstformand: John Kristian Wolff
Overbæk 9, Jegerup
7454 1097
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

Åbent:
ons-tors 14-18
fre-lør-søn 10-18

Furvej 27, Selde,
7870 Roslev

Indkaldt til bestyrelsen:
Bodil Irene Rasmussen
Kystvejen 27
9715 6741
Eskov Strandpark
6110 4229
7870 Roslev
bir1227@gmail.com
Hans Peder Jensen
Ingridsvej 149 C, Lind
7400 Herning
Stranddalen 22

April / 29. årgang

2460 3010
hpj@cbn.dk
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Afsender:

Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes
om varig adresseændring.
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