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Bestyrelsesmøde den 12/4 2021
Til stede : Torben, Flemming, Agner, Kurt og Erik
Afbud : Ingen

REFERAT
1. Økonomi
Bestyrelsen afventer udkast til årsregnskab for 2020 fra revisor (har rykket for levering to gange).
Bestyrelsen ser sig om efter en anden revisor til et fremtidigt samarbejde.
2. Status på hastighed, dræn og vej
Hastighed
Der er fortsat bilister med for høj hastighed på vejene, og vi derfor spurgt kommunen, om vi kan få opstillet
en fartmåler svarende til de, der ofte står ved indfaldsveje til en by. Skive Kommune oplyser, at de ikke
udfører fartmåling på private fællesveje, så det er desværre ikke en mulighed.
Vi undersøger, om vi kan låne skilte med fartbegrænsning 20 km/t hos Skive Kommune, Park & Vej.
Det er hensigten at fritlægge de nuværende bump som tidligere, så de igen får effekt og medvirker til
langsommere trafik.
Dræn og vej
Bestyrelsen indhenter tilbud på 5 opgaver:




Dræn
o Udskiftning af hovedledning - fra Stranddalen 14 mod nordvest til marken
o Udskiftning af hovedledning - Eskovvej 29-69
o Udskiftning af hovedledning - Stranddalen 40-108
o Etablering af afløb i rabatten - øverst på Kystvejen (så vandet ledes til eksisterende dræn)
Vejside skrabning, så overfladevandet kan løbe fra vejen og ud i rabatten langs alle veje

Der indhentes tilbud fra tre entreprenører. Tilbuddene forventes at foreligge sidst i april.
Bestyrelsen kontakter Kjeldgaard angående muligheden for at etablere drænrør i yderkanten af deres mark
som hjælp til afvanding af såvel deres mark som vores veje.
3. Forskønnelse af området
Bestyrelsen har endnu ikke modtaget et ekstra tilbud om beplantning m.v. og tager derfor kontakt til anden
udbyder - Gartneriet Lundly.
Nyt net til volleyball er opsat og kurv til discgolf er monteret. Diverse spillerekvisitter og legetøj til
sandkasse opbevares i en hyndeboks i Grillhytten. Flere grundejere har doneret legetøj til sandkassen og
der bliver indkøbt endnu en hyndeboks, så der er plads til det hele.
Stolper i madpakkehuset på shelterpladsen er i dårlig forfatning. Da vi ikke kan risikere, at madpakkehuset
vælter/styrter sammen, er vi nødt til at vælte madpakkehuset.
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I påsken kontaktede bestyrelsen Nomi4S, da molokker til dagligt affald var overfyldt.
Igen i år bliver der sået blomster i rabatten på det sidste stykke af Stranddalen - over for volden ved
grenpladsen.
4. Generalforsamling 2021
De nuværende coronarestriktioner med forsamlingsloft er en hindring for afholdelse af generalforsamling
den 2/5 2021. Vi kan ikke være sikre på, at der er plads til alle, der ønsker at deltage.
Derfor må vi desværre udskyde generalforsamlingen til lørdag den 18/9 2021.
Ny bekendtgørelse og indkaldelse af generalforsamlingen bliver meddelt på sædvanlig vis, når vi nærmer os
den 18/9 2021. Hjemmesiden er opdateret med den nye dato.
5. Arbejdsdag i 2021
Som følge af forsamlingsloftet afholdes ikke arbejdsdag i foråret.
Næste arbejdsdag er planlagt til lørdag den 21/8 2021. Hjemmesiden er opdateret med den nye dato.
6. Henvendelser fra grundejere m.fl.
Stranddalen 1, 3, 7, 11 og 15
Til bestyrelsen for Grundejerforeningen i Eskov Strandpark
Underskrevne grundejere i den vestlige del af Stranddalen har følgende forslag:
1. Foranlediget af forslaget om at flytte grenpladsen til den vestlige ende af området (ved "Telefonhuset")
vil vi gerne gøre opmærksom på de gener, som dette vil medføre for os der har grunde direkte ud til eller
tæt på pladsen. Vi undrer os især over begrundelsen, at pladsen er grim at se på, der hvor den er nu? Vi er
flere med vores primære udsigt mod syd direkte ud til pladsen, som vil blive generet af udsigten til endnu
mere materiale såvel som endnu mere trafik på pladsen. For slet ikke at tale om afbrænding - vi må gå ud
fra at enhver tanke om afbrænding er udelukket så tæt på vores huse??
Vi foreslår i stedet ét af følgende:
1. Grenpladsen forbliver hvor den er nu, og der gøres endnu mere for at afskærme og holde pladsen
ordentlig,
eller...
2. Ordningen med at aflevere grene og afklip på en fælles plads har overlevet sig selv og bør afskaffes.
Hjemme hos os selv har vi typisk heller ikke længere en plads til grenaffald, men kan godt finde ud af at
køre grønt affald til nærmeste Grønne Plads. Den løbende debat om CO2 taler klart for, at også grønt affald
afleveres de steder, hvor man håndterer den slags ting professionelt. Så vidt vi ved har
Grundejerforeningen i øjeblikket en betydelig udgift i forbindelse med bortskaffelse af materialet og/eller
asken - den udgift kan vi spare. Og endeligt er der hele den visuelle del - pladsen - uanset hvor den placeres
- pynter ikke!
Ovenstående forslag kunne suppleres med at man en gang om året lejede en flismaskine, så grundejerne i
den forbindelse kan slippe af med grene mv og eventuelt få flis med tilbage.
Vi vil gerne føje til, at vi har lært at leve med at pladsen ved "Telefonhuset" benyttes som i dag til sand og
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grus - det er en fordel for alle at have adgang til dette. Vi vil rigtig gerne i dialog med bestyrelsen, om
pladsen kunne forbedres, f.eks. ved at indrette "båse" til sand og grus og eventuelt også muldjord.
Ligeledes vil vi gerne drøfte en udtynding/beskæring af beplantningen - måske i retning af hvad der er sket
langs Markvej.
Ser frem til at høre Bestyrelsens holdning og gerne en invitation til dialog.
SVAR:
Bestyrelsen medtager de to forslag 1) og 2) på generalforsamlingen.
Bestyrelsen går i dialog med forslagsstillerne om den foreslåede forskønnelse ved ”Telefonhuset”.
Eskovvej 53
Ang. parkering ved grenplads:
Kunne det være en idé at flytte grøften ind mod det grønne område 3 meter og så lave parkeringspladsen
hele vejen hen?
SVAR:
Forslaget indgår i overvejelserne om forskønnelse af området.
Kystvejen 11
Ang. hastigheden.
I og med vi bor lige op ad Kystvejen, ser vi, at nogle folk stadig kører over de tilladte 20 km/t. på Kystvejen.
Og det er altså ikke kun folk udefra, da vi genkender bilerne.
Der har været snak om chikaner. Vi er dog overbevist om, at flere og bedre bump er mere nyttige end
chikaner. Og evt. flere skilte. Håber det kan overvejes i stedet.

.

SVAR:
Bestyrelsen er i dialog med kommune og politi for at finde den bedste løsning.
7. Hjemmesiden
Hjemmesiden er nu opdateret med en beskrivelse af Selde samt skulpturlandsbyen. Teksten er skrevet af
Marianne Jørgensen, Kjeldgaard - stor tak for det!
8. Næste møde - husk at have kalenderen med
Den 4/5 2021 kl. 17.00.
9. Eventuelt
Intet til dette punkt.

