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REFERAT 
 
 
1. Økonomi 
Årsregnskab 2020 fra revisor blev kort gennemgået. Regnskabet er (igen) forsinket fra revisors side.  
Til generalforsamlingen agter bestyrelsen at foreslå BDO Skive (der tidligere har lavet vort regnskab) som ny 
revisor. Kurt kontakter BDO for at høre, om de eventuelt kan påtage sig opgaven.  
 
2. Status på dræn og vej 
Udskiftning af hovedledning/dræn samt vejskrab er af økonomiske årsager opdelt i tre trin: 
 

Trin 1 etablering af afløb øverst på Kystvejen (nye  afløb kobles til eksisterende dræn) 
udskiftning af hovedledning/dræn fra Strandalen 14 mod nordvest til mark 
vejskrab på udvalgte steder på Kystvejen, Markvej, Eskovvej og Stranddalen 

Trin 2 udskiftning af hovedledning/dræn fra Eskovvej 29 til Eskovvej 69 

Trin 3 udskiftning af hovedledning/dræn fra Stranddalen 40 til Stranddalen 108 

 
Trin 1 igangsættes i 2021. Grundejerforeningen har økonomien til det og behovet er til stede.  
Beslutning om trin 2 og 3 forelægges på generalforsamling i september.  
 
Status for trin 1 
Kjeldgaard er kontaktet om drænrør i yderkanten af deres mark som hjælp til afvanding af såvel mark som 
veje. I den forbindelse oplyste Kjeldgaard, at de er positive over for projektet og at vi delvist kan benytte 
eksisterende 55 m rør Ø350 - hvilket gør projektet billigere.  
 
Bestyrelsen har modtaget tilbud fra en entreprenør og afventer ifølge aftale tilbud fra en anden 
entreprenør. Flere andre entreprenører er blevet kontaktet, men har ikke ønsket at byde på opgaven. 
 
Når tilbud fra begge entreprenører foreligger, vil bestyrelsen vurdere tilbuddene og vælge entreprenør 
med henblik på, at første trin af arbejdet kan udføres i maj/juni måned 2021.  
 
Som følge af løbende tilførsel af grus til Kystvejen og Stranddalen er bump næsten i niveau med vejen, så 
bumpenes effektivitet næsten er borte. Derfor skal bumpene igen fremhæves ved at fjerne grus fra vejen i 
tilknytning til bumpene.  
 
Skive Kommune er vejmyndighed for private fællesveje, som vi fx har i Eskov. Skive Kommunes Park og Vej 
har bemærket, at der er sten og pæle i vejrabatten. I den forbindelse har Skive Kommune gjort bestyrelsen 
opmærksom på, at der i princippet ikke må forekomme faste genstande i vejrabatten, som trafiktanter kan 
risikere at køre ind i, og at en påkørsel af disse sten m.v. kan medføre en erstatningssag.  
 
Det er altså et krav, at rabatten langs vejene holdes fri for sten, pæle og andre faste genstande. Bestyrelsen 
vil derfor fjerne de hvide sten i rabatten ved bumpene. Tilsvarende skal grundejere fjerne sten, pæle og 
eventuelt andet, der står i rabatten ud for den enkelte grund.  
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3. Forskønnelse af området  
Bestyrelsen arbejder på at fremskaffe et supplerende tilbud på forskønnelse af området. 
 
Blandt andet på baggrund af henvendelser fra flere grundejere drøftede bestyrelsen, hvor ofte der skal ske 
plæneklipning af fællesarealer. Af hensyn til både biodiversitet og økonomi blev vedtaget, at græsset på 
fællesarealer fremover kun skal slås to gange årligt - medio juni og medio september, så frøspredning fra 
tidsler minimeres. 
 
Bestyrelsen laver skitse over de pågældende arealer som grundlag for aftaler med de, der slår græsset.  
 
4. Henvendelser fra grundejere m.fl. 
 
Eskovvej 65  
Stenmel stien fra legepladsen ned til badebroen bliver smallere på grund af beplantning i siderne. 
 

SVAR:  
Stien fremtræder som natursti, hvilket også er hensigten. Bevoksningen i siderne fremmer biodiversitet 
og giver samtidig plads til, at 2-3 personer kan gå ved siden af hinanden på stien. 

 
N1 elforsyning og Eskovvej 63 
Elforbruget i Eskov har været stigende og derfor er det nødvendigt at udskifte kabler og transformatorer 
nogle steder.  
 
N1 har opsat pæle de steder i området, hvor der planlægges placeret nye/udskiftede transformatorer. Det 
har givet anledning til, at Eskovvej 63 har foreslået 4 muligheder for en anden placering end foreslået af N1. 
Bestyrelsen vurderer, at det fremsendte forslag 3 er bedre end forslaget fra  N1, blandt andet fordi det 
placerer transformatoren lidt uden for de mest fugtige og bløde arealer. Bestyrelsen vil derfor foreslå N1 en 
ændret placering af transformatoren, medmindre tekniske krav, afstandskrav eller andet hindrer dette.  
 
Udskiftningen vil i en periode betyde, at der udføres arbejde i rabatten langs vejene. N1 elforsyning 
planlægger at gå i gang om en måned og vil være færdig i juni måned. 
 
N1 udbetaler engangsgodtgørelse for gener i forbindelse med arbejdet. Denne godtgørelse er fastsat i en 
tarif, der gælder hele landet. Godtgørelsen tænkes anvendt til efterfølgende forskønnelse af området. 
 
5. Næste møde  
Møde i maj/når tilbudsmateriale fra entreprenører er klar. 
Møde primo august som optakt til generalforsamling i september.  
 
6. Eventuelt 
Intet til dette punkt.  


