
Grundejerforeningen Eskov Strandpark  Side 1 
Bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsesmøde den 6/10 2021 
Til stede : Torben, Svend og Erik samt Lissa  
Afbud : Flemming, Kurt, Malene 
 
 
REFERAT 
 
De to suppleanter Lissa og Malene var inviteret med til dette møde, så vi kunne hilse på hinanden. 
 
1. Konstituering efter generalforsamling 
Bestyrelsen konstituerede sig med Kurt som kasserer og med Erik som næstformand/sekretær.  
 
De tilstedeværende underskrev referat fra generalforsamling samt bestyrelseserklæring. 
 
Forslag til forretningsorden for bestyrelsen blev drøftet og godkendt.  
 
2. Opfølgning på generalforsamling 
Evaluering af generalforsamlingen: Der var en god stemning og debat på generalforsamlingen samt et 
meget flot fremmøde.  
 
På generalforsamlingen blev foreslået at kontakte NOMI4S om afhentning af haveaffald med en grab fra en 
fælles plads i stedet for, at alle anvender storskrald ordningen fra egen adresse. Bestyrelsen har kontaktet 
NOMI4S herom, og undersøgelse af muligheder er i gang.  
 
Der blev endvidere udtrykt ønske om bestyrelsens plan for beskæring af træer på fællesarealer.  
Bestyrelsens prioritering er 

1. Færdiggørelse af beskæring på Markvej (fælles projekt med grundejere) 
2. Beskæring af bevoksning ved stier 
3. Fastlæggelse af rækkefølge for øvrige områder på et kommende bestyrelsesmøde 

 
3. Økonomi 
Aftalt at Kurt fremover fremlægger kvartalsregnskaber på bestyrelsesmøder. 
 
4. Dræn og vej - næste skridt 
Resterende nødvendigt drænarbejde i kommende år: 
 

 Område/arbejde Overslag 

Dræn Eskovvej 29-69 152.000 

 Stranddalen 40-108 411.000 

 
Generalforsamlingen vedtog, at der opkræves 2500 kr. pr. parcel i april måned.  
Bestyrelsen undersøger muligheder for at igangsætte arbejdet tidligere. Hvis det er hensigtsmæssigt at gå i 
gang med arbejdet allerede i efteråret, kan vi ”låne” af foreningens opsparing til badebro m.v. - som det 
også er sket i tidligere år. 
 
Der er huller i vejen, hvor der allerede er udført arbejde, fx i svinget Kystvejen/Stranddalen. Entreprenøren 
kontaktes med henblik på at komme og kigge på det.  
 
Bestyrelsen vil indhente digitale dræntegninger for det allerede udførte arbejde. 
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Ved fremtidige arbejder overvejes at anvende rør på 315 mm. 
 
5. Samarbejde med Bådelauget 
Bådelauget vil gerne have græsarealet ved bådpladserne omfattet af den generelle plæneklipning.  
Efter gensidigt ønske vil bestyrelserne for Bådelauget og Grundejerforeningen indgå i et tættere 
samarbejde. 
 
6. Henvendelser fra grundejere m.fl. 
 
Eskovvej 96  
Hej Torben. Tænker om der ikke kunne indkøbes en kuppelrist til afløbet lige overfor Eskovvej 96. Det er 
noget af en Storm P løsning vi har haft gennem flere år. Med 2 sten der holder afløbet lidt åben. Tror også 
der kommer mere skidt i brønden med den nuværende løsning. Ser heller ikke særlig smart ud.  Rigtig god 
dag.  
 

SVAR:  
Dejlig med respons / ideer til nytænkning / renoveringsforslag. 
Bestyrelsen tager det med i de fremtidige vej-projekter. 

 
 
7. Næste møde  
Den 8/1 2022 
 
8. Eventuelt 
Info-skabet på Kystvejen er faldet ned i stormen. Svend fjerner resterne og der anskaffes et nyt skab.  

Forårs arbejdsdag bliver lørdag den 7/5 2022 kl. 10-14 
Generalforsamling bliver lørdag den 28/5 2022 kl. 10.00 
 
 
_______________________    
Formand Torben Snedker    
 
 
_______________________   _________________________ 
Kurt Pehrson    Erik Linde 
 
 
_______________________   _________________________ 
Flemming Jensen   Svend Marcussen 
 
 
 


