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Bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsesmøde den 8/2 2023  
Til stede : Torben, Svend, Lissa og Erik  
Afbud : Kurt (deltog telefonisk i punkt 2 om økonomi) 
 
 
REFERAT 
 
1. Underskrivelse af seneste referater 
Referaterne blev underskrevet af de tilstedeværende. 
 
2. Økonomi 
Økonomien kører planmæssigt. 
 
3. Henvendelser fra grundejere m.fl. 
 
Stranddalen 69 
Hvis man kan ønske noget til legepladsen her i Eskov, så ønsker mine børn sig sådan en her. 
Den øverste del drejer. 

 
 

SVAR:  
Et spændende forslag, som bestyrelsen tager med i tankerne om videre udvikling af legeområdet.  

 
Eskovvej 17 
Når vi skriver til dig er det for at finde ud af, om den forestående kloakering på Eskovvej, også kommer til at 
afhjælpe det problem vi har ud for nr. 17/32. 
På det tilsendte kort ser det ud som om der er placeret en brønd lige der, men er det bare den eksisterende 
brønd med låg som ligger i vores rabat, eller er der tale om noget nyt? 
  
Som jeg tidligere har skrevet, så HAR vi et problem, for når der opstår huller i vejen, prøver bilisterne at 
undgår dem ved at køre ind på den i forvejen, bløde rabat. 
Her i efteråret har jeg forsøgt at forhindre det, ved at lægge nogle halvstore sten i vejkanten, men det er jo 
ikke optimalt. Og som prognoserne for udviklingen i klimaet forudsiger, vil problemet bare blive større. 
Derfor er vi MEGET interesserede i, om der kan findes en løsning på problemet, og hører derfor meget 
gerne fra dig/bestyrelsen. 
 

SVAR:  
Den skitserede brønd ud for nr. 17/32 er den eksisterende brønd. Det planlagte rørarbejde på Eskovvej 
starter ud for nr. 29. 
 
Problemet skyldes blandt andet det kuperede område, som rørlægning jo ikke ændrer på. Oplysninger 
om blandt andet grundvandshøjde og risiko for oversvømmelse ved ekstremregn kan ses på dingeo.dk.  
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Eskovvej 17 
Vi tillader os at skrive til dig igen, da vi lige har været i sommerhuset og må konstatere, at de 
foranstaltninger vi havde lavet i rabatten (3 marksten og en blomsterkrukke) er blevet fjernet og erstattet 
af et nyt pænt stort hjulspor inde i græsrabatten. 
 
Vi tænker, om det vil være muligt at skaffe et par af de røde/hvide markeringsstolper som allerede 
anvendes flere steder i området. 
 

SVAR:  
Bestyrelsen opfordrer generelt til at lade rabatten være fri. Hvis en grundejer placerer sten, stolper eller 
andet i rabatten, er denne grundejer erstatningspligtig ved fx ridser eller andre skader på køretøjer, der 
kører på forhindringer i rabatten. 

 
Eskovvej 17 
I forbindelse med vores tidligere henvendelse vedr. dræn på Eskovvej, tillader vi os at fremsende et par 
supplerende, aktuelle, billeder fra området. 
Vi er naturligvis med på, at det har været en meget regnfuld periode, men de klimatiske udsigter for 
fremtiden tyder ikke på, at det bliver bedre. 
  
Vi ser naturligvis frem til at læse bestyrelsens kommentar. 
  

 
Nedstrømmende vand fra stikvejen 4 – 28, 
 

 
driver videre ned ad stikvejen 5 – 13. Hækken midt i billedet står i blank vand. 
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… siver videre ned ad Eskovvej, 
  

 
hvor vandet havner i en fordybning i skellet mellem nr. 15 og 17 … 

 

  
SVAR:  
Det langsigtede mål er at afbøde åbent vand på vejene.  
Rækkefølgen er, at der først udføres rørarbejde og efterfølgende køres mere grus på vejene, der får en 
”taghældning”, så vandet løber væk fra vejen og ud i rabatten.  
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4. Status på ny rørlægning 
Bestyrelsen har søgt og fået aktindsigt i den henvendelse til Skive Kommune, som en grundejer har 
foretaget. På den baggrund fortsætter bestyrelsen drøftelserne med Skive Kommune om det kommende 
rørarbejde. 
 
Sideløbende indhenter bestyrelsen tilbud på de konsulentberegninger, som Skive Kommune forlanger. Når 
disse tilbud foreligger, vælges en konsulent til at udføre beregningerne. Herefter ansøges om tilladelse til at 
udføre arbejdet. 
 
Ansøgning til Skive Kommune om tilladelse til rørarbejde vil ske i to etaper.  
Først ansøges om tilladelse til rørarbejde på Stranddalen, da kommunen er mest velvillig over for dette 
projekt. 
Der er kommet indsigelse mod rørarbejdet på Eskovvej. Denne del af projektet afventer derfor yderligere 
drøftelser med Skive Kommune, inden ansøgning kan indsendes.  
 
5. Punkter til drøftelse og orientering 
Bestyrelsen har arbejdet videre på en løsning med forskønnelse af grenpladsen med henblik på 
fremlæggelse på den kommende generalforsamling.  
 
Den 28/1 2023 blev huller i vejene udbedret med en vejhøvl. 
 
Der planlægges udbedring af Kystvejen samt et stykke ind på Eskovvej og Stranddalen - hen til et punkt 
mellem første og anden stikvej. Udbedringen består af et ekstra lag grus samt ”taghældning” på vejen, så 
vandet løber væk fra vejen. Der indhentes tilbud på opgaven, så økonomien kan vurderes. 
 
Øverst på Kystvejen ved indkørslen til Eskov Strandpark står et skilt med logo som en velkomst til området. 
Skiltet er blevet mat og trænger til en opfriskning. Måske er det også tiden til et nyt logo for området?  
Hvis der er grundejere, der har forslag til et nyt logo på den eksisterende plade, så send gerne forslaget til 
bestyrelsen senest den 10/4 2023.  
 
Der er aftalt møde med Hededanmark om tilbud på etablering af en nøddelund, der placeres i forlængelse 
af shelterpladsen og foran skoven. 
 
Forårets arbejdsdag bliver lørdag den 20/5 2023 kl. 10-15. Sæt gerne X i kalenderen allerede nu.  
Nærmere information følger, når vi kommer tættere på dagen.  
 
Sæt også X i kalenderen lørdag den 13/5 2023 kl. 10, hvor årets generalforsamling bliver afholdt. 
 
6. Næste møde  
Den 23/3 2023 kl. 18. 
 
7. Eventuelt 
Intet til dette punkt.  
 
 
 
 


