
Grundejerforeningen Eskov Strandpark  Side 1 
Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde den 15/9 2020 
Til stede : Torben, Agner og Erik 
Afbud : Flemming og Kurt 
 
REFERAT 
 
1. Regnskab 
Regnskabet blev lagt på hjemmesiden den 2/9 2020.  
 
2. Henvendelser fra grundejere 
 
Stranddalen 113 
Vi har før henvendt os til bestyrelsen angående om der kunne komme en stolpe op. Det drejer sig om stien 
på Stranddalen mellem 117 – 119 !! Der kører både biler og maskiner denne vej, stien er vel for gående og 
ikke for motor køretøjer. Det kan blandt andet være den vej, der kommer uvedkommende til bådpladsen 
(Dem der har sommerhus har vel også en nøgle til bommen så man kan køre den vej)     
Hilsen stranddalen 113 
 

SVAR:  
Der vil blive placeret en form for stolpe.  

 

3. Igangværende punkter 
Brandmateriel til grillhus: Der bliver placeret en ny pulverslukker i grillhuset (Agner) 
 
Hjertestarter til området? 
Torben laver oplæg med henblik på fremlæggelse til generalforsamlingens beslutning, om der skal være en 
hjertestarter i Eskov Strandpark.  
 
Renovering af grenplads  
Mulddyngen er udjævnet, så der er et jævnt lag på hele grenpladsen.  
Med hensyn til beplantning i østre og vestre ende af grenpladsen forslår skovfoged 

 Øst (mod shelters): Aronia. Jorden skal dog grubes først 

 Vest (mod sommerhuse): Havtorn 
Torben indhenter tilbud hos gartner på grubning og beplantning. 
 
4. Kørsel på veje - skiltning og fartdæmpning 
Drøftet oplæg til placering af skilte kombineret med indsnævringer i vejens bredde - dog så lastbiler fra fx 
Nomi4S fortsat kan passere. Kurt kontakter Skive Kommune til sikring af, at oplægget overholder alle 
nødvendige krav.  
 
5. Arbejdsdag 
Efterårets arbejdsdag lørdag den 12. september kl. 10-14 blev aflyst på grund af vejret.  
Næste arbejdsdag bliver i foråret - lørdag den 8/5 2021 kl. 10-14. 
 
6. Ny struktur og information på hjemmeside 
Hjemmesiden er nu omlagt til ny platform. Herefter starter bestyrelsen arbejdet med ændret indhold, så 
det bliver lettere for gæster i området samt grundejere at orientere sig på hjemmesiden. 
 
7. Sløjfning af rensningsanlæg  
Erik har kontaktet Skive Kommune for en afklaring og blev henvist til Skive Vand, der nu skal kontaktes. 
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8. Generalforsamling 
Agner oplyste, at han modtager genvalg til bestyrelsen. Ændring i jobsituation m.v. har gjort dette muligt.  
 
Bestyrelsen drøftede modtagne forslag til generalforsamlingen.  
 
9. Næste møde 
Den 3/10 2020 kl. 9.15. 
 
10. Eventuelt 
Intet til dette punkt.  
 
 
 
 
 


