Grundejerforeningen Eskov Strandpark
Dagsorden til 15.6.19 på Stranddalen 91
Tilstede: Flemming, Kurt, Agner, Hans Kaare, Torben
1.

Dagsorden

Emne

2.

Drøftelse / Beslutning

Referat godkendelse

Emne

Drøftelse / Beslutning

Referat fra bestyrelsesmøde
01.05.2019

Var accepteret af bestyrelsen inden det blev udlagt på hjemmeside. Bekræftelse af godkendelsen/ evt.
kommentarer.
Godkendt af Flemming, Kurt, Agner, Torben

Godkendelse af referat fra generalforsamling
25.05.2019

Accepteret og godkendt af:
Kurt, Agner, Flemming, Hans Kåre, Torben
Jeppe Jepsen, Åse

Godkendelse af referat ekstraordinært
generalforsamling 15.06.2019

3.

Konstituering

Emne

Drøftelse / Beslutning

Bestyrelse:

Formand: Torben
Næstformand: Hans Kåre
Kasserer: Kurt
Medlem: Agner
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Medlem: Flemming
1.
2.

suppleant: Erik Linde
suppleant: Svend Marcussen

Hjemmeside: Hans Kåre

Tak til Mogens

Sekretær: Birgit
Jeg gerne takke Mogens Ramsdahl for hans store arbejde i grundejerforeningens bestyrelse.
Mogens har bl.a. stået for den nye hjemmeside samt projektering og renovering af legepladsen
Begge dele er blevet til stor glæde og gavn for mange, både i området og ude omkring.
Samtidig har Mogens været et positivt og engageret medlem af bestyrelsen.
VH Torben Snedker

4.

Regnskab

Emne

Drøftelse / Beslutning

Regnskab

Kurt oplyser det kører fint

Overskridelse af forventet udgift til skoven:

Der hvor de store udgifter har været, var i forbindelse med, at der blev trukket stammer ud af skoven, til
dem der gerne ville ha træ til brændeovnen. Bestyrelsen havde valgt at tilgodese dette ønske, trods en
meget dårlig forretning.
Dette skal selvfølgelig vurderes i et eventuel kommende tilfælde.

Indkomne kommentar / spørgsmål
Punkt fra generalforsamling:
Bodil Irene Rasmussen ønsker et udspecificeret
regnskab for skoven.

5.

Regnskab ligger tilgængelig på hjemmesiden.
Se regnskab 2018 & 2017

Skov / området

Drøftelse / Beslutning

Drøftelse / Beslutning
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Området

Rundering med Skovfoged John Milther, onsdag d. 12.6.19, beskæring af bevoksning på skrænter mod
fjorden samt oprensning af grøft drøftet. Kurt, Flemming og Torben deltog
Beskæring og oprensning udføres i efteråret 2019 af skovfogeden
Kurt indhenter pris ved skovfoged

Ukrudts bekæmpelse

Bestyrelsen har et ønske om at følge gennerelle retningslinjer for området, samt at udføre bekæmpelse
af div. uønsket bevoksning på korrekt vis.
I forsommeren var der mulighed for deltagelse i sprøjtekursus udbudt af landbrugsskolen.
Flemming har nu certifikat

Bekæmpelse af Japansk pileurt

Flemming er i gang med bekæmpelse af Japansk pileurt

Indkomne kommentar / spørgsmål
Punkt fra generalforsamlingen:

Bestyrelsen er af den holdning, at arbejdet i skoven skal udføres af professionelle skovfolk

Elin Stützer foreslog, at der nedsættes et skovlaug, så
interesserede kunne fælde træer og rydde op efter
sig.

Punkt fra generalforsamlingen:

Træerne vil blive beskåret til efteråret af skovfoged

Henning Petersen spurgte, om træer i lavningen vil
blive fældet. Torben lovede, at bestyrelsen vil
diskutere problemet med gener fra træer på
fællesområdet.

Punkt fra generalforsamlingen:
Verner Hansen foreslog, at det tidligere affaldsskur
bruges til storskrald, så Kommunen kun skal hente
storskrald ét sted. Torben lovede, at forslaget tages
til overvejelse i bestyrelsen.

Torben har været i kontakt med Nomi4S, som afviser ideen om at samle storskrald eet sted, da det ikke
er til at styre. Affald afleveres matrikelvis og bestilles ligeledes pr. matrikel på hjemmesiden

https://nomi4s.dk/privat/storskrald/storskrald-skive
Hver matrikel har dermed ansvaret for hvad der bliver afleveret.
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6.

Veje og trafik i Eskov strandpark

Emne

Drøftelse / Beslutning

Dræn – fra generalforsamlingen

Advokat Jeppe Jepsen fremlagde love og regler omkring dræn på generalforsamlingen.
Jeppe Jepsen kommer med en fremlæggelse af dræn-situationen, og hvilke forpligtelser der påhviler
grundejerforeningen og hvilke der påhviler grundejerne

Dræn

Der har været kontakt til omliggende lodsejere – de leder vandet korrekt.
Loven er således, at det er henholdsvis grundejer (på egen matrikel) og grundejerforeningen der har
forpligtelse til at lede vandet videre.

Dræn på strandvejen – der er meget vand på vejen

Flemming tager tilbud hjem på udbedring af dræn på strandvejen.

Bro over grøft

Broen er leveret – monteres snarest muligt. – Flemming

Indkomne kommentar / spørgsmål

7.

Shelter-plads – Grillhytte – Lege plads

Emne

Drøftelse /Beslutning

El

Der er sat kodelås på stikkontakter ved Grillhytten og toiletbygningen. Koden kan rekvireres ved
henvendelse til bestyrelsen

Grill- hytte - Udlån til beboere i området

Grillhytten kan reserveres ved mail til Hans Kåre, hans.kaare.pallesen@gmail.com og det understreges,
at det udelukkende er grundejere der kan reservere.

Orden og ryddelighed

Alle opfordres til at være behjælpelig med at holde området pænt.
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Er der nogle, der ikke helt har forstået, at ”her i området ønsker vi det ser pænt ud”, opfordres man til at
tale med dem, der anvender området, uanset om det er nogle udefra eller fra området.
Dette gælder selvfølgelig også hvis nogle af os observerer at legeredskaber ikke bliver behandlet
ordentlig.
Grenpladsen

Desværre anvendes grenpladsen til andet en grene – det indskærpes på det kraftigste at det respekteres
at grenpladsen kun er til grene.

Græs dyngen

Græs dyngen nedlægges – der har været flere henvendelser ang. lugt og dårligt udseende.
Flemming kontakter Jens for at få fjernet den eksisterende dynge.

Indkomne kommentar / spørgsmål

8.

Hjemmeside. WWW.eskovstrandpark.dk

Emne

Drøftelse / Beslutning

Indlæg

Indslag sendes til Hans Kåre, hans.kaare.pallesen@gmail.com
Alle er velkommen til at bidrage med indslag.

Hjemmeside : www.eskovstrandpark.dk
Annoncør

Der skal være ens pris for alle. 400 kr. Pr. annonce
Skiltet ved vejen ang ”sommerhus udlejning”. Torben har talt med kontaktperson på skiltet og aftalt
skiltet skal fjernes. Medarbejderen var gået på pension.
Der henvises til annoncering og reklamer på hjemmesiden.

Instagram

Der er flere der følger – der er mange gode foto
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Det anbefales, at der sættes årstal på når der lægges op (#eskovstrandpark2019) - det er lidt sjovt at
kunne søge på et senere tidspunkt
Indslag sættes på under nyheder
Indkomne kommentar / spørgsmål

9.

Arrangementer

Emne

Drøftelse / Beslutning

Generalforsamling

16 Maj 2020 kl. 10.00
Agner spørger i Fursundhallen

Sommerfest

20.07.2019
Fra Generalforsamlingen:
Malene Märcher Ruseng orienterede om sommerfesten, der finder sted lørdag den 20. juli 2019 i
Grillhytten.
Der er endnu ledige pladser – så meld endelig til

Sankt Hans

Åben for initiativer

Arbejdsdag

Efterår 2019
14.09.2019

Arbejdsdag

02.05.2020

Indkomne kommentar / spørgsmål
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10. eventuelt
Emne

Drøftelse / Beslutning

Indkomne kommentar / spørgsmål

11. Nyt møde
Aktivitet / dato

Drøftelse / Beslutning / ansvarlig

Bestyrelsesmøde

Henvendelser/ spørgsmål m.m. til bestyrelsen
Sendes på mail
Telefon opkald er også velkommen

Torben Snedker
Stranddalen 91, 7870 Roslev
Tlf. 2944 4628 / email: btsnedker@gmail.com

Informationer
Info om området

Blog adgang via www.eskovstrandpark.dk er ikke længere med kode og alle kan indsende indslag. Bestyrelsen forventer pli i
indslagene og forbeholder sig ret til en vis form for censur

Side 7 af 8

Indlæg til hjemmesiden
Hjemmesiden

Indlæg til hjemmesiden skal sendes til:
-

Hans Kåre, hans.kaare.pallesen@gmail.com

-

Mail sendes til Flemming at der ønskes køb af grus
gunflg@gmail.com

Køb af sand og grus
Sand og grus kan købes

-

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

-

Der indbetales beløb for grus / sand på konto nr. 91964572511885 eller på mobile pay på 2285 2389

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

Der skal give besked inden sand / grus afhentes.

-

Formand: Torben Snedker Tlf. 2944 4628, Stranddalen 91, 7870 Roslev email: btsnedker@gmail.com
Næstformand Hans Kaare Cramer Pallesen, mobil: 5172 6990, Kløvervej 9, Hammel 8450, hans.kaare.pallesen@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
Flemming Jensen tlf. 2011 3111, Stranddalen 153, Eskov, 7870 Roslev, email: gunflg@gmail.com
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