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Bestyrelsesmøde den 24/2 2022  
Til stede : Torben, Flemming, Kurt, Svend og Erik 
Afbud : Ingen 
 
 
REFERAT 
 
 
1. Underskrivelse af seneste referat 
Referat fra seneste møde blev underskrevet af de tilstedeværende. 
 
2. Økonomi 
Regnskab for 2021 er indleveret til revisor. 
Året forventes at give underskud som følge af udført drænarbejde. Der er fortsat penge til rådighed til at 
udføre drænarbejde på Eskovvej.  
Via Skive Vand opkræves engangsbeløb på 2500 kr. sammen med kontingent, som vedtaget på seneste 
generalforsamling. 
 
3. Dræn og vej - næste skridt 
Resterende nødvendigt drænarbejde i kommende år: Eskovvej 29-69 152.000 kr. 
     Stranddalen 40-108  411.000 kr. 
 
Arbejdet på Eskovvej igangsættes, når vejret tillader det.  
Arbejdet på Stranddalen kan først igangsættes, når engangsbeløb er indbetalt sammen med kontingent. 
 
Dræntegninger for allerede udført arbejde er modtaget fra entreprenøren. 
 
Der er huller i vejen ved svinget Kystvejen/Stranddalen, hvor der allerede er udført arbejde. Det skyldes 
blandt andet meget trafik, høj hastighed samt gammel mosejord under rabat/vej. Denne mosejord skal 
graves væk, hvis problemet skal forsvinde.  
Når vejret tillader det, skal der køres ekstra lag grus på, og vejen skal rettes op, så overfladevandet ledes til 
kloak og dræn. 
Overfladevand/vandløb på stikveje skyldes blandt andet, at nogle grundejere har forbedret deres indkørsler 
uden efterfølgende at retablere de oprindelige dræn.  
 
4. Dræn og medbenyttelsesret 
Forslag om årlig betaling af 100 kr. for at gøre brug af medbenyttelsesretten medtages til drøftelse på 
generalforsamlingen.  
 
5. Gennemgang af listen med opgaver og aftaler 
En række af de planlagte opgaver er udført af bestyrelsen, herunder reparation af skader i rabat efter 
snerydning og tilretning modtager for aflæsningskort hos Skive Vand for det fælles vandforbrug.  
 
Der er behov for at fælde/beskære træer rundt om nyplantningen i det indhegnede område ved 
shelterpladsen, så der kommer mere lys til de nye træer. Skovfogeden vil afmærke de 10-15 træer, der skal 
beskæres/fældes. Bestyrelsen sigter mod, at afmærkning er foretaget inden den 26/3 2022. 
 
Lørdag den 26/3 2022 kl. 10 fortsætter arbejdet med trimning af træer på Markvej. Opslag om mødested 
og anden praktik kommer inden da på hjemmesiden. 
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6. Arbejdsdag den 7/5 
Listen med opgaver tilfælles forårs arbejdsdag den 7/5 2022 kl. 10 omfatter p.t.  
 

 Område ved telefonhus ryddes helt op (bevoksning, murbrokker m.v.)   

 Tag på shelters repareres/tætnes   

 Plantning af syrener ved toilethus.    

 Bord/bænkesæt (udskifte pensionsmodne med andre) 
 
Opslag om mødested og anden praktik kommer inden da på hjemmesiden. 
 
7. Generalforsamling den 28/5 
Bekendtgørelse om dato vil blive opslået på hjemmeside og i udhængsskabe senest 2 måneder før 
generalforsamling og indkaldelse med dagsorden vil ske på samme måde senest 14 dage før 
generalforsamling – som krævet i vedtægterne.  
 
8. Henvendelser fra grundejere m.fl. 
 
Generelt: Bestyrelsen behandler som udgangspunkt alle henvendelser fra grundejere på vores 
bestyrelsesmøder og svaret kan derfor læses i referatet. Det vil sige, at grundejere ikke skal forvente 
direkte kontakt. 
 
Eskovvej 100  
Hej. 
Jeg kan se i fortsætter jeres planer, med at øge vandmængder til Eskov Bæk, i den forbindelse vil jeg lige 
hører, om der findes en tinglysning på de rør der har udløb på min grund, og om der er planer om 
udskiftning af det rør der går under gangsti, da det allerede nu ikke kan lede alt vandet væk, så det bliver 
dæmmet op på min grund. 
Håber i svarer denne gang. 
 
Hej. 
Jeg sender regler om dræn, og billeder af de 3 oversvømmelser jeg allerede har haft på min grund, jeg 
accepterer de mængder vand der kommer nu, men ikke øgede mængder. 
Jeg synes det virker underligt, at i ikke vil i dialog om problemet, da afvandingsrør fra Markvej og Eskovvej 
løber over min grund, og som i selv gjorde opmærksom på til en generalforsamling, er mine når de lægger 
på min grund. 
Jeg forventer ingen svar, da det åbenbart ikke er jeres kutyme. 
 

SVAR:  
Bestyrelsen har ikke undersøgt, hvad der er tinglyst på de enkelte grundejeres matrikler og ved derfor 
ikke, om der er tinglyst rør på Eskovvej 100.  
Bestyrelsen har planer om at udskifte rør under gangstien ud for Eskovvej 100, så den kan aflede større 
mængder vand end det nuværende rør.  
 
Det er beklageligt for enhver grundejer, når der er oversvømmelse på grunden. Der bliver igangsat 
arbejde med dræn på Eskovvej, når vejret tillader det, hvilket skulle lede overfladevand til kloak/dræn i 
stedet for at løbe på vejen og ind på sommerhusgrunde. Eskov Strandpark ligger lavt i terrænet i forhold 
til omliggende marker, så vore afvandingsrør skal også håndtere overfladevand fra markerne. Dette 
kombineret med nedbørsmængden kan af og til give betydelige vandmængder. Det er blandt andet 
derfor, arbejdet med dræn på Eskovvej skal igangsættes.  
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Eskovvej 74  
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at fællesvejen op til husene nr. 68-80 på Eskovvej trænger til grus. 
 
Der er ikke kommet grus på de sidste 4-5 år. Specielt øverste del af vejen trænger pga. erosion fra vind og 
vejr. 
 

SVAR:  
Bestyrelsen kigger jævnligt på vejene og tilfører grus, når det vurderes nødvendigt.  
 
I øvrigt er bestyrelsen glad for henvendelse af denne art, for selvom vi færdes i området, ser vi ikke 
nødvendigvis alt. 

 
9. Næste møde - husk at have kalenderen med 
Den 9. maj 2022 kl. 17.00 
 
10. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 


