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Bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsesmøde den 9/6 2022 
Til stede : Torben, Svend, Lissa og Erik  
Afbud : Kurt 
 
 
REFERAT 
 
1. Underskrivelse af seneste referat 
Underskrivelse af 

• referater af møder den 9/5 2022 og den 28/5 2022 

• referat af generalforsamlingen 

• bestyrelseserklæring 
 
2. Økonomi 
Foreningen har som forventet modtaget ca. 1 mill. kr. fra Skive Vand fra indbetalt kontingent samt 
engangsbeløb til rørarbejde på Eskovvej og Stranddalen. 
 
 
3. Henvendelser fra grundejere m.fl. 
 
Eskovvej 100 
I skriver at nogle har lov til fra Kommunen at udlede tagvand til dræn for at skylle dem rene, jeg tror i igen 
roder rundt i hvad der er hvad, de har sikkert lov til at udlede til spildevandsledning som de bagerste på den 
ledning, hvilket er meget normalt, men til dræn har jeg aldrig hørt om og dræn er vel ikke Kommunens. Jeg 
kan ikke forstå i har så svært ved at skelne mellem spildevandsledninger/regnvandsledninger og 
drænledninger. 
 
Og så går jeg stærkt ud fra rørledning i bækken bag Eskovvej 100 bliver skiftet inden i foretager jer noget på 
Eskovvej. 
 

SVAR:  
Bestyrelsen er ikke fagmænd, men vi vil bestræbe os på at anvende de korrekte termer fremover.  
 
Rørledningen i bækken bag Eskovvej 100 er blevet besigtiget sammen med en entreprenør. Vurderingen 
er, at der ikke er behov for at udskifte røret, der er dimensioneret til betydelige vandmængder og som 
har frit gennemløb. 

 
Eskovvej 100 
Kan i så ikke afgøre på jeres møde, om den hjertestarter der er hængt op, er til brug for alle i Eskov, da det 
er mærkeligt det ikke er lagt op på hjemmesiden.  
 

SVAR:  
Hjertestarteren er offentlig tilgængelig og må anvendes af alle.  
Hjemmesiden vil blive opdateret med oplysninger om hjertestarteren, der også kan findes på 
www.hjertestarter.dk.  

 
Kystvejen 9 
Vi har haft sommerhus i Eskov siden februar og er generelt rigtig glade for området, der bliver holdt pænt 
og med gode faciliteter, så tak for det. 

http://www.hjertestarter.dk/
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Vi bor på kystvejen 9 lige ud til kystvejen hvor al trafikken kommer ind i området og netop det med 
trafikken er desværre lidt et problem som vi en oplever det. 
Vi havde selvfølgelig regnet med at få lidt glæde af en del trafik på vejen, når vi bor lige ved siden af, vi 
havde dog ikke regnet med at så få kører de max 20 km/t, der er skiltet med. 
De værste er erhvervsbiler som kører rigtig stærkt og oftest også er store kassevogne eller varevogne, men 
det er nu alle typer af biler der ser stort på skiltningen og kommer med den dobbelte fart op og ned ad 
bakken på kystvejen. 
Det er særligt ærgerligt når man har mindre børn og man føler at man skal passe ekstra godt på den nogle 
gange farlige vej når vi skal gå ned til vandet el. legeplads - det var ikke lige det vi havde tænkt om sådan et 
jo ellers børnevenligt område. 
Jeg vil derfor gerne høre om der er initiativer i gang omkring mere fartdæmpning langs kystvejen, da jeg 
tænker det er det eneste der vil have effekt på erhvervsfolk og sommerhusejere der ikke har et forhold til 
området? 
Hvis der ikke allerede er initiativer i gang vil jeg høre om det kunne bringes op i bestyrelsen? 
At få lavet fartdæmpning kan sikkert tage lang tid så jeg vil også høre om muligheden for på den korte bane 
evt. at få flere skilte op med fartgrænsen ned ad kystvejen så folk ligger bedre mærke til skiltningen, det 
kunne også være "pas på mig" skilte hvis det hjælper bedre. 
 
Tak for indsatsen i bestyrelsen og ser frem til at høre fra jer, 
 

SVAR:  
Bestyrelsen har arbejdet med problemstillingen i længere tid. En permanent løsning kan først etableres, 
når den nye rørlægning på Eskovvej og Stranddalen er færdig. I mellemtiden undersøger bestyrelsen 
muligheder og priser på skilte, der kan placeres midlertidigt. Skiltene skal signalere, at her færdes børn, 
så tag hensyn.  

 
 
4. Punkter til drøftelse og orientering 
 
Efterårets arbejdsdag: 
I forbindelse med efterårets arbejdsdag er det planen at udskifte tag på shelters, da de er utætte. De 
nuværende tag med jord/græs erstattes af tagpap. Det er en større opgave, der ventes at tage to dage.  
Grundejere, der ønsker at deltage i udskiftning af sheltertag, bedes derfor reservere to dage. 
Grundejere, der ønsker at deltage i ”den sædvanlige” arbejdsdag, bedes reservere en dag. 
 
Efterårets arbejdsdage er 

• lørdag den 3/9 kl. 10 - 15 med deltagelse af ”almindeligt arbejdshold” og ”shelterholdet” 

• søndag den 4/9 kl. 10 - ?? med deltagelse af ”shelterholdet” 
 
 
Grenpladsen: 
Grenpladsen kan forekomme stor, uskøn og ikke effektiv til formålet med hensigtsmæssig aflæsning af 
haveaffald.  
 
Bestyrelsen har derfor startet arbejdet med en forskønnelse og forbedring af grenpladsen. Arbejdet 
fortsætter de kommende måneder med ideer, undersøgelser, indhentning af tilbud m.v. 
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Status på drænarbejde/rørlægning til regnvand: 
 
Ny rørlægning på Eskovvej 69 - 29 

• arbejdet igangsættes mandag den 5/9 2022. Arbejdet forventes at vare 3 uger. 

• rørene skal placeres i vejbanen (ikke i rabatten). Det er derfor nødvendigt at afspærre vejen, mens 
arbejdet foregår.  

• entreprenøren starter ved nr. 69 og arbejder sig frem mod nr. 29. Vejen afspærres i takt med 
entreprenørens arbejde. Der vil således være adgang til de lavere numre i starten af 
arbejdsperioden. 

• den første del af Eskovvej frem mod nr. 29 bliver ikke afspærret. 
 
Ny rørlægning på Stranddalen 108 - 40 

• arbejdet igangsættes umiddelbart efter færdiggørelsen af Eskovvej, dvs. med forventet start 
mandag den 26/9 2022. Arbejdet forventes at vare 4 uger.  

• rørene skal placeres i vejbanen (ikke i rabatten). Det er derfor nødvendigt at afspærre vejen, mens 
arbejdet foregår.  

• entreprenøren starter ved nr. 108 og arbejder sig frem mod nr. 40. Vejen afspærres i takt med 
entreprenørens arbejde. Der vil således være adgang til de lavere numre i starten af 
arbejdsperioden. 

• den første del af Stranddalen frem mod nr. 40 bliver ikke afspærret. 

• Stranddalen vil være farbar i uge 42 af hensyn til efterårsferien 
 
Denne orientering bringes på hjemmesiden, i info-skabe og på Facebook.  
Helt ekstraordinært og kun denne ene gang vil der blive omdelt informationsskrivelse i postkasserne. 
 
Der kan forekomme ændringer i tidsplanen, for eksempel hvis arbejdet går hurtigere end forventet.  
Hvis der sker ændringer, orienterer bestyrelsen om disse på hjemmesiden, i info-skabe og på Facebook. 
 
Grundejere skal derfor holde øje med hjemmeside, info-skabe og Facebook, hvis man ønsker at være 
opdateret med arbejdets gang.  
 
 
5. Næste møde  
Den 25/8 kl. 19.00.  
 
 
6. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 


