
 

 

Eskov, den 4/9 2021 

 

 

 
 

 

 
 

 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

Eskov Strandpark Grundejerforening afholder ordinær generalforsamling  

 

lørdag den 18/9 2021 kl. 10 i Fursundhallen, Jungetvej 3, 7870 Roslev 

 

med følgende dagsorden:  
 

1)  Valg af dirigent, protokolfører og evt. stemmetællere 

2)  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3)  Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til godkendelse. 

Årsrapport for 2019 samt årsrapport for 2020. 

4)  Fastsættelse af det igangværende års kontingent. 

5)  Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen. 

 Forslag om finansiering af resterende drænarbejde på Eskovvej og Stranddalen 

 

6) Have og hegn 

 

7)  Valg af bestyrelse og suppleanter til denne. 

 Valg af formand (Torben Snedker er på valg) 

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Kurt Pehrson og Erik Linde er på valg) 

 Valg af 2 suppleanter 

 

8)  Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Valg af ekstern revisor for 2 år 

 Valg af 2 interne revisorer (Erik Baunsgaard Jensen er på valg, Inge Stützer fratræder) 

 Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

 

9)  Eventuelt. 

 

Bestyrelsen 

  

 



 

Forslag til generalforsamlingen den 18/9 2021 

 

FORSLAG 

Hver grundejer betaler et engangsbeløb på 2500 kr. pr. parcel til færdiggørelse af drænarbejde på Eskovvej 

og Stranddalen senest i 2022. 

 

BEGRUNDELSE 

Som grundejere har vi et hyppigt og tilbagevendende problem med vejenes beskaffenhed - ofte huller i 

vejen, vandløb ned ad Kystvejen der danner spor samt mange vandpytter på Stranddalen. 

Det ønsker vi, der ikke skal fortsætte. 

Derfor er der behov for effektivt at kunne bortlede overfladevand, så det løber i rør under vejen i stedet for 

i strømme over jorden. 

 

Det kræver nye dræn på dele af Eskovvej og Stranddalen, da de nuværende gamle dræn er utilstrækkelige 

og nogle steder har forskubbet sig. 

 

Behovet understreges også af, at flere huse var oversvømmet i 2015 og at der var oversvømmede veje i 

2019 og 2020. Desuden ser nedbørsmængden ud til at være stigende i Danmark. 

 

Hvis ikke vi indbetaler penge nu, vil det vare flere år, før arbejdet kan laves. Jo længere vi venter med at få 

nye dræn, jo flere penge skal vi anvende på at reparere vejene og lappe huller. 

Det er en træls udgift, vi kan undgå ved rettidig handling - at få nye dræn nu. 

 


