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Bestyrelsesmøde den 30/8 2022 
Til stede : Torben, Svend, Lissa, Kurt og Erik  
Afbud : Ingen 
 
 
REFERAT 
 
1. Underskrivelse af seneste referat 
Seneste referat blev underskrevet.  
 
2. Økonomi 
Kurt fremlagde regnskab/råbalance.  
 
3. Henvendelser fra grundejere m.fl. 
 
Skive Kommune 
Vedrørende Eskov Strandpark og det kommende planlagte arbejde til håndtering af overfladevand 
 
Kære Torben Snedker og Erik Linde 
 
Jeg skriver til jer, da jeg har modtaget jeres kontaktoplysninger fra en grundejer i Eskov Strandpark, 
Eskovvej 100, og kan forstå at I sidder i grundejerforeningen for Eskov Strandpark. 
 
Grundejeren har kontaktet Skive Kommune, da han er bekymret for det arbejde I ønsker at udføre, til 
håndtering af overfladevand i Eskov Strandpark. Jeg kan også forstå på grundejeren, at I har haft drøftet 
sagen med ham tidligere. 
 
Grundejeren har fået oplyst af grundejerforeningen, at I har været i dialog med Skive Kommune omkring 
det arbejde i ønsker at udføre. 
 
Kan I oplyse mig om hvem I har været i dialog med og hvad der ligger af tilladelser forud for det arbejde I 
ønsker at udføre? 
 
Vi vil gerne sikre os, at I har en tilladelse til det arbejde I ønsker at udføre. Jeg sidder på vandløbskontoret i 
Skive Kommune og har ikke været i stand til at finde en sag, som behandler jeres ansøgning om omlægning 
af rørledninger i vandløbssystemet. 
 
Hvis der er tale om et vanløbssystem/drænsystem i henhold til vandløbsloven, må man ikke ændre 
dimensioner eller forløb af vandløb uden forinden at have indhentet en tilladelse hos 
vandløbsmyndigheden. Jeg har talt med vores spildevandskontor og de kan oplyse mig om følgende: Hvis 
der er tale om en regnvandsledning skal der ligeledes ansøges forinden og vand skal forsinkes og 
tilslutningstilladelser skal meddeles. I henhold til spildevandsplanen er området kun spildevandskloakeret, 
så overfladevand fra tagflader og befæstede arealer skal håndteres på egen grund. 
 
I bliver således nødt til at sætte jeres planlagte arbejde i bero, indtil vi har styr på, at I har de tilladelser det 
kræver at udføre arbejdet. 
 
Jeg kan oplyse, at jeg i går havde et møde med grundejeren, hvor vi i fællesskab drøftede sagen og kiggede 
på forholdende på og omkring hans matrikel. 
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Ring gerne til mig så vi kan drøfte sagen. Ligeledes vil vi også gerne mødes med jer, men vi skal først have 
styr på historikken og hvad der ligger forud for jeres projekt. 
 
På forhånd tak, 
 

SVAR:  
Arbejdet sættes i bero som krævet af Skive Kommune. Bestyrelsen vil aftale møde med kommunen om 
det videre forløb.  

 
Eskovvej 102 
Som ejer af Eskovvej 102, der vil jeg på det kraftigste gøre indsigelser over, at I påtænker at spærre vejen til 
midt hus og mange andre huse, uden at I etablere en omfartsvej mens arbejdet står på. 
 
Det vil ret let kunne gøres med tilkørsel fra Stranddalen af en sidevej. Der skal måske ligges køreplader ud 
på den grønne område, men samme vej må jo også kunne bruges, når det bliver Stranddalens tur. 
 
Jeg har forhørt mig flere steder, og har fået samme svar, at man ikke bare kan spærre en vej til vores huse, 
når man så let kan lave en midlertidig vej til vores huse. 
 
Men spærrer I vores vej, så forventer jeg, at I er villig til at dække den tabte lejeindtægt, som I skal 
forvente, at det bliver et krav fra min side. 
 
Jeg ved godt, at det nok er vedtaget på en generalforsamling, at det er nok med informere på jeres 
hjemmeside og i skaberne, men det var en helt tilfælde, at jeg fik det at vide af en nabo. Jeg er ikke god til 
at få kikket i postkassen, for der er jo aldrig noget, og jeres/vores hjemmeside, den er jeg ikke inde på hver 
år. 
 

SVAR:  
Som nævnt ovenfor er arbejdet sat i bero. 
 

Stranddalen 9 
I forbindelse med plæneklipning af fællesarealer, er ved et uheld ødelagt 5 buske på Stranddalen 9. 
Bestyrelsen har kontaktet græsentreprenøren den 27/8 2022 om den rette tilkørsel til området. De 
ødelagte buske bliver erstattet.  
 
4. Arbejdsdag den 3/9 og 4/9 2022 
Materialerne er købt og ligger klar. Kun to har tilmeldt sig arbejdsdagen. Forhåbentlig møder 8-10 mand 
frem på dagen, så taget på de tre shelters kan blive tætnet.  
 
5. Punkter til drøftelse og orientering 
Bestyrelsen har oprettet et fælles elektronisk arkiv til skrivelser og fotos m.v., der er modtaget og skrevet 
gennem tiden. Dermed har foreningen et arkiv, som bestyrelsens medlemmer får adgang til - både 
nuværende og kommende bestyrelser.  
 
Grøften fra Eskovvej 100 og ud til fjorden skal renses for planter. HedeDanmark kontaktes om opgaven.  
 
Som forskønnelse af området planlægges en nøddelund, der placeres ved siden af shelter-området, langs 
skovbrynet. HedeDanmark kontaktes om opgaven. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med en løsning for grenpladsen. 
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6. Næste møde  
Den 25/10 2022 kl. 19.00. 
 
 
7. Eventuelt 
Intet til dette punkt.  


