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Arbejde med rendegraver, minigraver og fræser udføres

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

THORUM BLIK
-håndværk til tiden

Torben Dahl
Østerled 9, Selde, 7870 Roslev

Tlf. 3051 0424

Alle former for inddækning - Kviste Tagrender SkorsteneDIT LOKALE KØKKEN
NÅR DU IKKE SELV HAR TID

www.kjoewenhavnerkokken.dk
www.kjoewenhavnerkokkenglyngoere.dk

Frank Jønsson · Tlf. 2874 6264

Vinteren er over os

så husk at lukke for vandet til sommerhuset i brøn den og sørg 
for at få tømt vandinstallationerne.
Hæld lidt frostvæske i gulvafløb, vandlåse og toiletkumme. Det er både dyrt 
og ærgerligt, hvis et vandrør frost sprænges.
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Vejret var med os, da vi søndag d. 16/10 havde indvielse af den nye lege-
plads. Formanden bød velkommen til de godt 100 fremmødte, hvorefter 
det var muligt at få kaffe og kage for de voksne samt sodavand og snobrød 
til børnene. Snakken gik, som vanligt godt, og vi fik en rigtig hyggelig efter-
middag hvor vi sammen kunne glæde os over de flotte nye legeredskaber 
og nye flisebelægning i Grillhytten. Bestyrelsen er overbevist om, at det 
er vigtigt at både legeredskaber, grillhytten samt det øvrige fællesområde 
forsat fremstår velholdt og indbydende. Og hvis vi hjælpes ad med at passe 
på dette skønne område, er der basis for forsat mange dejlige aktivitets-
timer her fremover.

Tak til alle for en rigtig hyggelig dag.

Bestyrelsen

Foto: John Hansen

Indvielsen af legepladsområdet
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Eskov Nyt og fremtiden
Kære beboer/ejer.
Vi har, i bestyrelsen, undersøgt muligheden for at omlægge distributio-
nen af Eskov Nyt, fra postomdeling til elektronisk. At opsætte, trykke og 
postomdele bladet koster hvert år 41.324,50 kr. Denne opgave varetager 
firmaet Demuth for os.

Hvis vi nu i stedet rundsender bladet via mail, eller endnu bedre, at man 
selv aktivt henter bladet ned fra vores hjemmeside, koster Eskov Nyt i ste-
det 11.845 kr. årligt. Altså en besparelse på 29.449,50 kr. hvert år. 

Der skal selvfølgelig tages hensyn til bladets sponsorer også, men vi tror 
ikke at bladet læses af færre personer hvis vi vælger at omdele elektronisk. 
Nærmere tværtimod. Besparelsen ved elektronisk udgivelse kontra post-
omdeling, er dog større end sponsorindtægterne.  

Der skal selvfølgelig tages hensyn til de personer, der via borgerservice, har 
afmeldt elektronisk post, og derfor ikke kan modtage bladet elektronisk. Til 
disse vil vi sende bladet med post som vanligt. Vi kunne godt tænke os en 
tilbagemelding fra de personer, der offentlig har afmeldt elektronisk post, 
således vi kan se hvor mange det drejer sig om. Derefter kan vi beregne 
den evt. nøjagtige besparelse. Så giv gerne bestyrelsen en opkald/henven-
delse senest 1. dec. 2016, hvis du ikke kan modtage elektronisk post. 

Alle ovenstående priser er inkl. moms og oplyst af Demuth og Kasserer 
Kurt Pehrson.

Med Venlig Hilsen
Eskov Strandpark´s bestyrelse.
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Kræmmerbutik/Flohmarket
Fjordvej 31 . Nr. Thise . 7870 Roslev

Tlf. 27 26 01 87 Charlotte’s Kødgryder

Charlotte  
Filtenborg  

Jacobsen
Tlf. 2065 3549

Jungetgårdvej 16 Junget 
7870 Roslev

jakobsenfilt@hotmail.com 
Facebook ”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
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Spis på den hyggelige

Fur Færgekro

97 59 30 02



7November / 29. årgang

UDFØRER 
GRÆSSLÅNING 
FOR PRIVATE OG 
GRUNDEJER-
FORENINGER

Spis på den hyggelige

Fjordvej 102 7870 Roslev.  
97 59 77 22 

junget

Åbent hver dag 8.00 - 19.00 - Også helligdage

Mød os på facebook: 
”Let Køb Junget”
- her er gode dagstilbud  
og arrangementer

VI STÅR PÅ HOVED FOR DIG :-)

HVER DAG:
Friskbagt 
brød fra 

Håndkøbssalg fra 
ROSLEV APOTEKET

SMS service med 
gode dags-tilbud

HVER DAG:
Frisk frugt 
og grønt

DØGNÅBEN 
benzin 
og diesel
Fyringsolie kan bestilles - god rabat gives

Forhandler 
af



Eskov Nyt 4/20168

Referat fra bestyrelsesmøde  
28/9-2016

Grundejerforeningen Eskov Strandpark
Dagsorden 28-09-2016 kl. 14 på Stranddalen 91, 
  
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Regnskaber (kassereren orientering)
4. Uafsluttede sager, igangværende sager, indkomne spørgsmål  
5. Nye punkter der tages op
6. Kommende aktiviteter 
7. Indkomne spørgsmål 
8. Eventuel 
9. Næste møde 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden udsendt til bestyrelse. Udsendt d. 25-09-2016.
Godkendt af bestyrelse, Mogens, Flemming, Kurt, Torben (Agner ikke til stede).

2. Godkendelse af referat: 
Referat fra bestyrelsesmøde 10-08-2016.
Var accepteret af i bestyrelsen inden det blev udlagt på blog. 
Bekræftelse af godkendelsen/ evt. kommentar.
Godkendt af bestyrelse, Mogens, Flemming, Kurt, Agner, Torben.

3. Regnskaber (kassereren orientering)
Regnskab fremlægges af Kurt.
Kurt er ved at undersøge alternative muligheder for forsikring. 
Der er 4-5 cvr/p. nr. her i området – der forsøges at få dem slettet – Torben spør-
ger en bekendt hvad der kan gøres.
Vi har ikke flere penge at bruge (der er selvfølgelig sat penge af til de faste udgif-
ter).
Snak om projekter / ideer til området der er udgiftsneutrale.
Regnskab godkendt af bestyrelse, Flemming, Agner, Mogens, Kurt og Torben 
28-09-2016.
Cvr /p –numrene bibeholdes, da de er forbundet med moms/skat/m.m.

4. a: Hegnssyn/ klipning af træer 
Mogens: alle grundejere skal være opmærksomme på beplantning/ træer ud til fæl-
les-vej og fællesstier skal holdes, så der er sikret fri passage for bl.a. græsslåning.
Torben har haft kontakt med enkelt husejer.
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4.b: Legeplads  
Fornyelse af legeplads:
Legeborg blev leveret og opsat i uge 38-2016.
Der er positive tilbagemeldinger fra børn og voksne, der bruger borgen og sanse-
gyngen.
Snak om vedligeholdelse på sigt.

Området ved lege pladsen:
Hvad mangles for at legeplads området er færdig renoveret:
1. Volley bane, skal der være både en sand og en græs bane?
2. Skal basket net/stativ renoveres?
3. Skal der findes en/flere i området der har lyst til at ”passe” petanque- banen?
4. Skal der mere sand under gyngerne?
5. Er karussellen blevet i orden?
Nu er legepladsen ved at være på plads og kan betragteres som 2016-projekt.

1: Kun én bane → sandbanen. (projekt til arb-dag).
2: Til arb.dag
3: Bestyrelsen håber på, at petanque-entusiaster commiter sig til at lave en løben-

de vedligeholdelse af banen
4: JA, til foråret 2017
5: Nej, der planlægges en udbedring

Indvielse af legeborg, sansegynge og belægningarbejde:
Der er inviteret til indvielse af legeborgen 16-10-2016.
Hvad skal vi ha klar til dagen:
1. Skal der forberedes en ”tale”? Torben byder velkommen
2. Skal der forberedes lege? Hvis folk har petanque eller andet med
3. Kage / kaffe / snobrød. Birgit og Torben sørger for forplejning

Indkomne kommentar / spørgsmål:
Indslag modtaget i området. 

Per og frue
Invitationer til indvielse af legeborg bør opsættes i info skabe. Torben sætter op

Der har været flere henvendelser omkring petanque banen, og flere beboere har 
været ved at vedligeholde banen i år. Til arbejdsdagen var der også et par der 
spurgte, om der kunne komme et lag nyt grus på.
Der er kommet grus til banen – det skal køres på.
Der planlægges at stenmelet bliver kørt på.

4.c: Skoven/ området 
Skovfoged John Milther.
Møde med skovfoden 15-06-2016, Flemming og Torben deltog. 
Skovfoged vil udforme udførligt forslag til vedligehold og genopbyggelse af skoven. 
Herefter kan bestyrelsen tage beslutning omkring omfanget af tiltag. 
Der er endnu ikke kommet tilbagemelding fra skovfoged, bestyrelsen er enig om at 
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Alt i jord- & solvarme, solceller, pillebrændeovne, gas & olie, ventilation & termografi

www.ecoteck.dk

www.danfoss.dk

www.oras.com/dk

- Frisk luft til alle 

www.turbovex.dk www.mhiae.com www.termix.dk

www.wavin.dk www.easydrain.dk

www.ifo.dk www.metrotherm.dk

www.viessmann.dkwww.vaillant.dk

Hos Roslev VVS bruger vi kun 
kvalitetsprodukter

- din tryghed i hverdagen...

Tlf. 96 76 12 24
www.roslev-vvs.dk
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afvente og give ham arbejdsro til at finde de rigtige løsninger.  
Skovfoged besigtiger flere steder i området snarest

4.d: Oversvømmelse i Strandalen
Kloakeringen.
Er det korrekt udført hvis nyt. Flemming og Agner har haft et godt møde med 
Bugge Erikcon. Han kommer og graver ned for at undersøge sagen nærmere. Agner 
fornemmer ikke det er et stort problem.  Flemming følger op på status.  
Overflade dræn skal reetableres. 
SM Entrepenør Bugge Erikson har renset op.
Bugge: Efter de jordbundsforhold vi har er drænet optimalt.
Bestyrelsen sørger for, at sandfangs-brøndene tømmes efter behov samt sikre frit 
tilløb fra vest.

4 e: Veje og trafik i Eskov strandpark 
Vejhøvl.
Agner og Flemming vil afprøve vejhøvl. Mogens vil gerne hjælpe med opgaven. 
28-9-2016 status: 
Høvlen virker upåklagelig. Det har dog været for tørt til at kunne ordne veje den 
sidste måned.

4.f: affalds sortering 
Affald.
Affaldsplads / sortering – Skive kommune / Nomi 4S.
Der er ikke nyt i sagen Torben har haft kontakt til Skive kommune / Nomi 4S. Det 
er aftalt at der skal sættes et møde op mellem Nomi og grunderejerforeningen.
Torben arrangerer møde med Nomi4S.

4 g: Shelter-plads – fest telt 
Opslag med velkomst og mulighed for mobile pay til fordel for shelter-plads.
I info tavlen er der sat et opslag op omkring, at der kan indbetales gavebeløb til 
området på konto nr.
Simkort indkøbes, så der fremover kan indbetales med Swip / Mobile Pay

Skilte med færdsel på eget ansvar.
Kurt stiller spørgsmål om det er nødvendigt at opsætte et skilt med: ”al færdsel på 
eget ansvar”
Flemming tager kontakt til nabo, der måske ved hvem der skal kontaktes.  
Torben har haft kontakt til forsikringsselskab.
Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Skriftlig svar fra selskabet udbedes (TS).

4.h: Eskov Nyt 
Ansvar for bladet. 
Skal der være en tovholder på bladet? Mogens vil gerne være tovholder på bladet.
1. Indslag – Mogens 
2. Deadline og indslag  1/10
3. Annoncer 
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4. Fornyelse af layout (tages op hvis der digitaliseres)
 Drøftelse, der kommer indslag i Eskov Nyt
5. Nytænkning af trykning 
6. Nytænkning af omdeling   
7. m.m.
Der kan spares 30.000 kr ved at man selv læser Eskov Nyt på nettet.
Mogens laver indslag til Eskov Nyt.

Indlæg:
Indslag sendes til ramsdahl@outlook.com 
Alle er velkommen til at bidrage med indslag.

Trykning af blad drøftes:
Skal bladet trykkes?
Demuth opsætter og trykker bladet. Mogens tager kontakt til Demuth for pris på 
opsætning og tryk opdelt 
Bestyrelsen vil gerne være behjælpelig med at få et blad ud til de enkelte der har 
behov for det. 

Annoncører:
Annoncører, hvordan sikrer vi annoncør til bladet?
Vi bliver ved med at spørge de entrepenører vi bruger.

Porto:
Det er meget dyrt at udsende pr. post. Torben foreslår e-boks løsninger. Muligheder 
og priser undersøges.

4.i : Festudvalg  
Festudvalg.
Fremtidigt festudvalg / festudvalgtes rolle / bestyrelsens rolle.
A. Er der brug for fornyelse? 
B. Hvilke fester / aktiviteter er der tilslutning til? 
C. Hvem skal stå for arrangementer?
Vi snakkede om rammer for arrangementer i området.
Alle i bestyrelsen synes, at et arrangementsudvalg ville være en god ide. Så kunne 
der være et udvalg der stod for sommerfest, et udvalg for markedsdag, et udvalg 
for Skt. Hans osv. Til hvert arrangement skal der være en tovholder. På denne måde 
kunne beboere i området byde ind på netop de arrangementer de havde interesse 
i.
Festudvalg skal bestå af frivillige, der ønsker at lave et stykke frivilligt arbejde, til 
styrkelse af det sociale liv i området på tværs af alder og generationer.
Der arbejdes videre med punktet på næste bestyrelsesmøde.

Indkomne kommentar / spørgsmål:
Der er forslag om fliser i bålhytten, de vil gerne lave arbejdet. 
Bestyrelsen siger ja tak til lægning af fliser. Flemming giver Frits besked og bestiller 
materialer.
28-09-2016 Flemming med flere har lagt fliserne i grillhytten.
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Frits: – dette arbejde er snart færdig - mange tak  

Under punkt 4. i : Festudvalg, skriver du citat: Der er behov for fornyelse, det tid-
ligere festudvalg har lavet et godt stykke arbejde - Tak for det
 
og under punkt 5 : Nye punkter der tages op, skriver du citat: Fremtidigt festudvalg.
 
Skal dette forståes således at bestyrelsen hermed TAKKER det tidligere festudvalg 
og så ser frem til på næste møde at sammensætte det fremtidige festudvalg. Altså 
en fyring på gråt papir, eller hvad mener du med dine udtagelser.

Kim Thiilborg, Tidligere festudvalg

Torben har forsøgt kontakt på mail / telefon uden held.
Se ovenstående drøftelse under punkt 4i.

4.j:Arbejdsdag
Arbejdsdag  lørdag 13/8 2016
Arbejdsdagen gik rigtig godt og der var fin tilslutning. Hyggelig og go stemning. 
Tak til alle for indsatsen. 

1: Henvendelse fra Inger & Finn, Eskovvej 108
Der er enkelte opgaver som mangler at blive afsluttet:
1. Broen trænger til rep./vedligeholdelse
1: Projekt til forårs arb. Dag 2017

2: Malerarbejdet er i gang 
JK Madsen, Kystvejen 1a 

2. Maling af affaldsskur, er i gang.
2: Er færdig

Næste arbejdsdag:
På arbejdsdagen der blev foreslået at der afholdes to arbejdsdage forår og efterår. 
Maj / juni 2017 og aug. / sep. 2017
Det bakker bestyrelsen op omkring.

Opgaver til arbejdsdagen:
På arbejdsdagen blev der givet forslag til kommende opgaver, de føres på listen og 
de opgaver der ikke kan vente til næste arbejdsdag findes der en afklaring på ved 
bestyrelsesmøderne. Næste bestyrelsesmøde.

4.k:  Vandværksgrund 
Vandværksgrunden hvor huset lå.
Hvad skal grunden bruges til?
Der er åben for forslag. 28-09-2016 der er ikke indkommet forslag indtil videre er 
der græs der klippes.
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5. Nye punkter der tages op

6. Aktiviteter 
Møde i sommerhusforening 
29-30 oktober 2016
Torben, Agner, Mogens, Flemming  er forhindret 
Hvem deltager? Tilmelding?
Kurt er tilmeldt.  

Indvielse af legeplads 16-10-2016. Drøftelse:

7. Indkomne spørgsmål / henvendelser 
Vi har lige læst referatet og der er et ord på 3 bogstaver vi ikke bryder os om = Fup.
Hvorfor ikke skrive Floutrup maskinstation v/ Jens Kristensen eller ”bare ” Jens 
Kristensen.

Tage og Ulla, Eskovvej 11

Der er i tilfældet her brugt et kaldenavn, frem for et firma navn, uden der er større 
tanker bag dette.

Kan se I er gjort opmærksom på løse hunde og hunde der ikke føres i snor, det 
har virkelig været et problem i sommer, det er ikke i orden, når vi har så mange 
rådyr, harer og fasaner i området, specielt når dyrene har unger. Vores ønske er, 
at der sættes flere skilte op med ”hunde skal føres i snor” mener kun der er et ved 
nedkørslen på Kystvejen. Det kunne være ved indkørsel til hver vej, ved den gamle 
gårdsplads, ved broen over åen, ved indgang til legeplads, alle stier,  der kunne 
være flere steder, men så folk bliver gjort opmærksom på det.

Tage og Ulla, Eskovvej 112

Bestyrelsen er ikke tilhænger af, at der bliver en ”skilte skov”, men appellerer lige-
ledes her til, at der tages hensyn til hinanden. De almindelige skrevne og uskrevne 
regler i samfundet følges på lige fod med alle andre steder hvor vi hver især bor. 
Hunde skal selvfølgelig føres i snor i området, ligesom der naturligvis skal opsamles 
efterladenskaber fra hunden.  

Eventuelt: 
Ingen punkter.

Næste møde: 
Bestyrelses møde 22/2-2017

Henvendelser/ spørgsmål m.m. til bestyrelsen 
Sendes på mail. Telefon opkald er også velkommen.
Torben Snedker 
P.L. Haldsvej 68, 7700 Thisted, 
Tlf. 2944 4628 email: btsnedker@gmail.com
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Køb af sand og grus 
Sand og grus kan købes.
- Mail sendes til Flemming at der ønskes køb af grus 
gunflg@gmail.com 

- Mængde af afhentet sand /grus på pladsen mailes til Flemming.
gunflg@gmail.com 

- Der indbetales beløb for grus / sand på konto nr. 9196-4572511885 
Der skal give besked inden sand / grus afhentes.

Sand/grus: 
25 kr for to trillebør fuld sand 
50 kr for to trillebør grus
100 kr for en trailerfuld sand 
200 kr for en trailerfuld grus  

Informationer 
Info om området: Blog adgang via www.eskovstrandpark.dk  

Indlæg til Eskov Nyt 
Indlæg til Eskov nyt skal sendes til:Mogens ramsdahl@outlook.com
 
Formand:
Torben Snedker tlf. 2944 4628, P.L. Haldsvej 68, 7700 Thisted, Stranddalen 91,  
email: btsnedker@gmail.com 

Agner Jensen tlf. 9759 6204, mobil 40166204 Floutrupvej 10, Selde, 7870 Roslev,  
email: sonja-agner@c.dk 

Kasserer:
Kurt Pehrson tlf. 9751 3632/2285 2389 Dronningensgade 8, 7000 Fredericia, 
Stranddalen 14,email: kpehrson@mail.tele.dk

Næstformand:
Mogens Ramsdahl tlf. 2250 9910, Tønderingvej 43, 7870 Roslev, Eskovvej 71, 
email: ramsdahl@outlook.com

Flemming Jensen tlf. 2011 3111, Stranddalen 153, Eskov, 7870 Roslev, email: gun-
flg@gmail.com 
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      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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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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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 Selde

Hunde SKAL FØRES I SNOR  
uanset om det er vinter eller 

sommer

Vognmand og Entreprenør Pedersen
• Vognmandskørsel
• Krankørsel
• Entreprenørarbejde

Tlf.: 
Bent 20 33 43 16
Frank 22 77 44 10

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 
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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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• 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.

ULVEVEJ 16, 7800 SKIVE - TLF. 2191 2997 -  WWW.SKIVEAE.DK

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

eftf.
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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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Da Winti, Furvej 14, Selde:  
Café - Kunst - Koncerter - Selskabslokaler

www.galleridawinti.dk

Layout og produktion: 
Demuth Grafisk Bureau
Oplag: 340 eksemplarer

Eskov Nyts redaktion:
Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarshavende.

Deadline for næste nummer er  
1. april 2017.

Glædelig 
Jul  
&  

Godt 
Nytår

ønskes af bestyrelsen
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Referat fra ekstraordinær generalforsamling  
i Eskov Strandpark Vandværk A.m.b.a. 

Lørdag den 16. juli 2016 kl. 14.00 i teltet  
ved Grillhytten, Eskov

Dagsorden

Tilstede fra bestyrelsen var Jens, Agner, Knud og Johannes. Der var afbud 
fra Carsten

1. Valg af dirigent
 Formanden bød velkommen. Bestyrelsen foreslog Allan Vraa, Stranddalen 

29. som dirigent.
 Allan Vraa blev valgt til dirigent.
 Allan Vraa takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Budgetopfølgning og orientering om afvikling af vandværket 
 Formanden sagde at overdragelsen til Skive Vand A/S nu var afsluttet 

og alt betalt. Boringerne er lukket forskriftsmæssigt og  vandværkshuset 
nedrevet, så der er nu kun få udgifter tilbage. Kassereren Knud Bækgaard 
redegjorde for budgettet og de realiserede udgifter. Det fremgik at der 
var penge nok til at gennemføre en solvent likvidation.

 Budgettet blev taget til efterretning

3. Endelig afstemning om, det på sidste generalforsamling af be sty-
rel sen fremsatte forslag vedrørende. opløsning af Eskov Strand-
park Vandværk A.m.b.a. Som bestyrelsen har bestemt skal ske ved 
frivillig solvent likvidation.

 Formanden mindede om at et eventuel mindre + beløb ville blive mod-
regnet igennem Skive Vand A/S over vandregnskabet, idet vi i Eskov 
Strand park Vandværk A.m.b.a. i 2015 jo opkrævede kr. 200,00 + moms 
ekstra i fast afgift pr. forbruger, for at sikre virksomheden ville være sol-
vent ved en eventuel opløsning.

 Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen og der blev foretaget 
skrift lig afstemning.
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 Der var fremmødt 23 stemmeberettigede, hvoraf der var 22, der stemte 
for forslaget.

 Forslaget godkendt.

4. Valg af likvidator
 Bestyrelsen foreslog statsautoriseret revisor Thomas U. Rask, Roslev
 Thomas U. Rask blev valgt.
 Efter valget af likvidator, redegjorde formanden for Erhvervsstyrelsens 

opløsningsprocedure Bestyrelsen kontakter likvidator, som så fremover 
overtager samtlige funktioner. Likvidator skal senest 14 dage efter 
denne generalforsamling anmelde til erhvervsstyrelsen, at virksomheden 
træder i likvidation, hvorefter han tegner virksomheden, til likvidationen 
er gennemført.

5. Evt.
 Ingen bemærkninger

Efter mødet takkede dirigenten for god ro og orden, og takkede bestyrel-
sen for et stort og godt arbejde i forbindelse med nedlæggelsen af Vand-
værket..

Formanden takkede dirigenten for en god gennemførelse af generalfor-
samlingen og bestyrelses kollegerne for godt samarbejde.

Referenter Johannes Jørgensen og Jens Skytte Jensen

SKAL DU SÆLGE —
           SKAL DU VÆLGE

poul olesen
97 59 32 68

uafhængig ejendomsmægler m.d.e

7884 fur
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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

Støt vore  annoncører
— de støtter os ...
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Eskov Strandpark 
Grundejerforening

Formand: Torben Snedker  
P.L. Haldsvej 68 2944 4628
7700 Thisted 
Stranddalen 91   btsnedker@gmail.com

Næstformand: Mogens Ramsdahl  
Tønderingvej 43 2250 9910
7870 Roslev 
Eskovvej 71  ramsdahl@outlook.com

Agner Jensen     
Floutrupvej 10, Selde 9759 6204
7870 Roslev 4016 6204
Stranddalen 45 sonja-agner@c.dk

Kasserer: Kurt Pehrson
Dronningensgade 8  9751 3632
7000 Fredericia  2285 2389
Stranddalen 14 kpehrson@mail.tele.dk 

Flemming Jensen   
Stranddalen 153, Eskov 2011 3111
7870 Roslev  gunflg@gmail.com

Udenfor bestyrelsen: 
Birgit, sekretær

SELDECO
Unika - Design
Kunst - Antik

Mini-café
Åbent: 

ons-tors 14-18 
fre-lør-søn 10-18

Furvej 27, Selde,
7870 Roslev

Muld kan afhentes 
gratis på bålpladsen

Mvh. Verner Hansen
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Afsender:

Allinggårdsvej 106
8600 Silkeborg

Afsenderen underrettes 
om varig adresseændring.

28


