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Bladet udgivet af Astrup Vig Grundejerforening 

ASTRUP Vig Nyt Nr.2—2011 

Besværlig broudsætning på grund af lavvande- 

men vejret var super 



2 

 

 VESTERGADE 21 — JEBJERG — TLF. 97 57 43 76 

        Købmanden med de kundevenlige åbningstider :  
           Hele ugen Kl. 8 - 19 
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 Aktivitetskalender  2011 

 

Arrangementer i 2011 

  

25 - 06 - Sankt Hans kl. 21 ved stranden -- Husk sangbog 

17 - 09 - Broindtag kl. 9 

18 - 09 - Bestyrelsesmøde 

Medlemsrubrikken ! 
Meddelelser og små annoncer fra ejere optages gratis i denne ru-

brik ved fremsendelse af kort tekst til : 

Mary Jensen ( redaktør af Astrup Vig Nyt ) 

Astrup Vig  124 - 7870  Roslev 

  Tlf. 97 58 58 45 mob. 20 64 68 45  

  E-mail: maha.jensen@hotmail.com 

Brobygger ta´r en slapper ! 
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 21 maj blev der afholdt generalforsamling i  

Astrup Vig Grundejerforening   

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, ej heller til 

regnskabet, der begge blev godkendt.  

Kontingentet blev foreslået forhøjet med 100 kr. og det var der 

ingen der protesterede imod.  

Vedtaget og er gældende fra marts 2012. 

Vi tog afsked med to bestyrelsesmedlemmer som ikke ønskede gen-

valg. Det var Jens Peder og Svend, vores suppleant, Lars Nielsen nr. 

23 blev valgt sammen med Bent Arlund nr.43, og Ole Rasbech nr.94 

blev valgt til suppleant.  

Bestyrelsen har konstitueret sig med Bent som formand og Lars som 

næstformand. 

Under evt.  - Bent stopper med bladet til januar, tak til ham. Der var 

heldigvis en som vil overtage opgaven, det er Bibi fra nr. 43. 

 

Der blev sendt sedler rundt, hvor man kunne tilmelde sig oprydning, 

og der var nogle, som meldte sig.  

Der blev klaget over, at broen "hyler" når det blæser, bestyrelsen blev 

opfordret til at gøre noget. 

Der var også en snak om vores opslagstavle, om, hvor længe sedler 

skal hænge der , der var en som foreslog 3 mdr., det er noget bestyrel-

sen må se på.  

Til slut takkede Birgit de to afgående bestyrelsesmedlemmer for godt 

samarbejde. 

 

Det er ikke længere muligt at leje buskrydder  

 

Hilsen Bestyrelsen 
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Til orientering : 
Til alle grundejere i Astrup Vig  : 

De opstillede containere er kun  til 

HUSHOLDNINGSAFFALD ! 

 
Alt øvrigt affald skal køres til genbrugspladsen i  

Kåstrup som har følgende åbningstider : 

Mandag - fredag = 12..30 - 18     

Lørdag  - søndag = 10 - 17 

Pladsen er beliggende kun 8 km fra Astrup Vig ! Det kan du også  klare, ikke ! 

Husk at sortere metaldåser og plastikflasker/beholdere 

og levere dem på genbrugspladsen 
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Tirsdag morgen d.7.juni blev der konstateret hærværk på badebroen.  

Ondsindede personer havde ødelagt gelændertovet, som skal forhindre 

ulykker ved færdsel på broen. Tovværket var blevet smeltet over i begge 

ender og derefter trukket ud af gelænderets øjer og smidt på stranden. 

Vedkommende må jo da i hvert fald ikke have børn der færdes i området, 

men det er nok heller ikke studenterhuen der trykker kraniet, for hvordan 

kan man finde på at gøre noget sådan??? 

Jørgen og Harry fik splejset tovet og monteret igen samme dag,- flot klaret! 
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Bent og Ronny, to inkarnerede jæger, befandt sig i skoven i 

gang med at jagte vildsvin, da Bent pludseligt faldt om. Bent 

var sandsynligvis ramt af et hjerteanfald, han trak ikke vej-

ret, hans pupiler var stærkt udvidede og hans øjne virkede 

livløse. Ronny panikkede. Han fandt sin mobiltelefon frem 

og trykkede 112. "Min ven er død! Hvad skal jeg gøre?", 

skreg han i telefonen. Den vagthavende svarede roligt:"Så, 

så tag det nu roligt. Jeg skal nok tage mig af det. Først skal 

du sikre dig, at han er død". Et øjebliks stilhed, dernæst et 

skud. Ronny tog røret igen. 

"Godt, det er gjort. Hvad så nu?" 

Kæreste, hvad laver du dog her på denne tid af natten? 

- Jeg er såmænd på jagt efter en mand. 

- En mand! Jamen du er da gift! 

- Ja, det er ham, jeg jagter. 
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                               Formandens beretning generalforsamling 2011 

Velkommen til den årlige generalforsamling i Astrup Vig Grundejerforening. 

Vi håber, at vi får en hyggelig aften. Og en god afvikling af Gf. 

Vinteren: 

Det blev endnu en gang en utrolig kold vinter, men dog ikke med så store sne 

problemer her i Vigen, som sidste vinter. Arbejdet med at tage broen ind inden 

vinter, var en god investering. Med de isskruninger som blev dannet, kunne vi 

se at det ville broen ikke kunne holde til. Naturkræfterne lavede direkte hær-

værk, da isen blev skubbet op på stranden. Men trods alt et flot syn, som Bent 

tog billeder af og satte i Astrup Vig nyt – der forsvandt ca.1 m nogle steder. Så 

tænker vi lidt på, om en stensikring ville holde til det. Det ser ud til dyrene og 

fuglene har klaret de to hårde vintre, med god hjælp fra folk, som har fodret 

dem i vinter. 

Vejene: 

Problemerne med våde veje og dermed is glatte veje er blevet meget mindre nu, 

hvor der er lagt nye rør ned i grøften + lavet brønde.  Men der er stadig et pro-

blem på vendepladsen ved bommen til stranden.  Vandet kommer fra tennis ba-

nen, og det vil vi forsøge at forbedre her i år. 

Der er brugt mange penge på vejene, hvad angår vand og afløb.  Men ellers 

syntes vi at vejene har været i god stand. Det kan vi takke Jens Kristensen for, 

da det er ham der står for ved-lige holdelsen, og til meget fornuftige penge. Be-

styrelsen opfordrer folk til at overholde fartbegræns-ningen, og tænke på, at det 

støver meget om sommeren. Bestyrelsen har ikke ønsket at lave bump eller an-

det for at begrænse farten. 

Fælles areal: 

Måden med den fælles oprydnings dag vil vi fortsætte igen i år, og håber at 

mange vil melde sig til. Derudover er der lavet aftaler med flere private om at 

tynde ud i fælles arealet. Det sker nogen gange at grundejere spørger om lov til 

at fælde i fællesarealet, hvilket vi tit giver lov til.  Men vi forventer også, at hvis 

der bliver sagt nej fra bestyrelsen, så bliver det respekteret. En grundejer har for 

nylig spurgt om lov til at fælde lidt mere til højre for broen. Det har vi fra besty-

relsen sagt nej til, da der er tyndet rigtig meget ud i det område. 

Her efterfølgende er en mand set en aften med en boremaskine og noget 

væske, gå rundt mellem netop de træer.  Det er jo meget underligt, men vi 

kan konstatere at der er træer som ser visne og sølle ud. I kan tilmelde jer til 

fældnings dag d. 28. maj og oprydnings dag d.18. juni  her i dag. Der er efter-

følgende grill d.18. juni ved Marry og Harry. Og vi vil gerne sige tak til jer for 

at I lægger telt og hus til hver år. 
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Broen: 

Den blev taget ind d.18. og 19.sept. sidste år. Der var meget højvande om 

lørdagen, så derfor var det ikke mulig at gøre arbejdet færdig, men dagen ef-

ter kunne det lade sig gøre. Og alt gik som planlagt og bro-frokosten blev 

indtaget ved Holger og Magna i nr.103. Stor tak til jer for en rigtig god fro-

kost. (refereret) 

Der er her i foråret blevet lavet en ny sektion til broen, nemlig overgangen fra 

den faste del til flyde- broen. Dertil kommer at vi har fået svejset nye jernhol-

dere på, så boltene kan holde flyde broen sammen. Der er virkelig meget ved-

ligehold, men det er også en af de pæneste og bedste broer i hele kommunen. 

Det er takket være meget dygtige hjælpere og håndværkere i vores område. 

De skal ha en meget stor tak herfra. 

Foråret startede i Astrup d. 30. april i år rent vejrmæssig, men også fordi bro-

en blev sat ud d.30. april. Alt gik som det skulle, men med meget lavvande, 

som gav lidt besvær med rørene til flydebroen. Pigerne kom med Kaffe og 

rundstykker og det nød vi alle. Tak for det til rundstyk- smørerne. 

Frokosten blev indtaget ved Lisbeth og Lars i deres nye hus, nr. 23.  Stor tak 

til jer for det, og tak for en rigtig god frokost, som også trak lidt ud. 

Flisning: 

Flisningen gik rigtig godt, men ikke de store mængder. Vejene blev klippet 

ind ugen før, og det blev så også fliset. Grenudhæng ved vejene, er et over-

stået kapitel i Astrup Vig, efter der bliver klippet ind hvert andet år. Det bety-

der at vi overholder kommunens krav om fri vejbredde og højde. 

Det er til stor tilfredshed fra renovatørernes side. 

Info tavle: 

Som I sikkert har set, så er der sat en info tavle op ved stranden. Den er lavet 

af Svend og hermed en stor tak til dig for det, den er virkelig flot og i orden. 

Plaseringen har været drøftet, og valget faldt på stedet ved vandet 

Meningen er den, at alle grundejere og dem som bestyrelsen siger god for, 

kan sætte info op – evt ting til salg eller andet. 

Jeres bom nøgle passer til skabet, og vi kan se, at den er taget godt imod. 

Til slut vil jeg sige en stor tak til alle, som har hjulpet til med de forskellige 

gøremål i Astrup vig i årets løb. Uden denne frivillige hjælp, ville hele områ-

det slet ikke være det, vi har i dag. 

Også en meget meget stor tak til bestyrelsen, for en meget solid indsats i årets 

løb, og tak for de  mange gode stunder med alvor - lune – og hygge. 

Tak for ordet. 

På bestyrelsens vegne 

Jens Peder Hedevang 
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Den Grimme, Væmmelige Skade 
 

Vi var samlede til gilde forleden, og naturligvis kom vi også til at drøfte 

naturen med alle dens sorger og glæder. 

Der var en, der kunne fortælle om den grimme, væmmelige skade, som 

havde plyndret en fuglerede med unger, der næsten var flyvefærdige. 

”De skulle skydes, det skidt, for de udrydder mange små fugle” 

En kunne fortælle om, hvordan kragen kunne sidde på lur og snuppe fugle-

ne, så snart de kom ud af reden. En flok blåmejser blev næsten udryddet i 

løbet af de første par dage. Først var der otte, så var der syv, og sådan kun-

ne man tælle nedad. 

Så var det jeg kom til at sige, at det da var godt, at der var nogle, der holdt 

bestanden nede, for ellers ville verden komme til at bestå af ene blåmejser, 

og så gav jeg et eksempel. 

Et blåmejsepar får otte unger pr. kuld, og de udruger tre kuld på en som-

mer. Det er straks 24 blåmejser eller 12 par, og næste år ville der så blive 

24 blåmejser gange med 12. Se, det er jo mange, og rent galt bliver det om 

2 år og 3 år. 

Det er jo naturens orden, og den kan man ikke lave om på, og blåmejseun-

gerne er født til at være føde for andre dyr og fugle. 

Så fik jeg godt nok at vide, at jeg var barbarisk, og den grimme, væmmeli-

ge skade bare skulle skydes. 

”Fort det første er skaden ikke grim, og for det andet skal den sørge for si-

ne unger”, sagde jeg, og det blev jeg ikke mere populær af. 

Men så kommer vi til det, som jeg egentlig ville fortælle, for da vi kom i 

sommerhus sidste gang, var der et dyr, der havde plyndret vores redekasse, 

og blåmejsefjerene lå spredt ud over det hele. 

Da blev jeg sur. Vi havde sådan glædet os til at se de små blåmejseunger 

flyve rundt, men nej, de var alle sammen døde. 

Det er naturens orden, men når det går ud over mig, så skulle ”Den Grim-

me, Væmmelige Skade” godt nok skydes. 

Sådan har vi det vel alle sammen. Det er naturens orden, så længe det ikke 

går ud over vore fugleunger. 

    Arne nr. 51. 

Hus- og Skovskade 
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Frisk, billig og lige i nærhcdcn  
Aakjærsvej 1 - Breum - 7870 Roslev  

   Telefon 97 57 62 22 - Fax 97 57 62 36 

OK Benzin fra døgntank  

Frisk kød  

Tips - Lotto 

Åbningstider 

Man-lør 8.30 - 19.00  

Søndag 10.00 - l 9.00      
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Er din adresse synlig? 
 

Kan ambulancen finde dig, hvis det går galt??? 
 

Regulativ for husnummerskiltning i 

Skive Kommune 

 

 
 

 

I hverdagen kan en ukorrekt adresse være årsag til irritation og tidsspilde 

for mange. 

Sker der en ulykke, regner vi med, at ambulance, politi eller brandvæsen 

når hurtigt frem - uden omvej. Desværre sker det ofte, at hjælpen forsin-

kes, fordi det er svært at finde den rigtige adresse. 

Det kan skyides, at husnummerskiltet mangler, er svært at se, eller at num-

meret afviger fra, hvad kommunen har registreret. 

Adresserne er Danmarks vigtigste vejviser. Derfor er det vigtigt, at vejnav-

ne og husnumre er korrekte, og at de er skiltet tydeligt. 

I Danmark er det kommunerne, der fastsætter alle vejnavne og husnumre. 

Opdager du fejl eller mangler, skal du derfor henvende dig til din kommu-

ne, som så vil tage stilling til, hvad der skal gøres. 

Det er ejendommens ejer, der har ansvaret for at opsætte synlige og letlæse-

lige husnummerskilte, som passer med de adresser, kommunen har fastsat. 

 

I medfør af § 3c i BBR-loven, LBK nr. 767 af 12, september 2002 med 

senere ændringer, er der fastsat følgende nærmere regler for udførel-

se og anbringelse af skilte med husnumre i Skive Kommune: 

 

1: Tildeling af husnummer sker samtidig med udstedelse af byggetilladelse. 

Benyttelse af andre numre end de tildelte er ikke tilladt. 

2: Nummereringen bestemmes af Skive Kommunes tekniske forvaltning, 

der også kan foretage ændringer af bestående numre. Meddelelse herom 

gives til ejendommens ejer, hvem det påhviler at underrette ejendommens 

beboere. 

3: Hvis Skive Kommune ændrer allerede godkendte husnumre, vil kommu-

nen erstatte de eksisterende skilte med nye (standard blå/hvid). 

HUSK NUMMER !!! 
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4: Med hjemmel i BBR-lovens § 3c, stk. l er det bestemt, at ejerne af ejen-

domme er pligtige til for egen regning at opsætte husnummerskilt efter kom-

munens anvisning. 

5: Husnummerskiltet skal være synligt fra vejen. Skiltet skal kunne ses af en, 

som sidder i en bil. 

6: Skiltet må ikke være skjult af buske og træer eller forsvinde i en snedrive 

om vinteren. 

7: Skiltet må ikke sidde på den oplukkelige del af en havelåge - når lågen står 

åben, vil skiltet være svært at se. 

8: Tal og bogstav skal være tilstrækkeligt store, og vejledende på mindst 85 

mm i højden og med god kontrast i farverne, så skiltet også ses i dårligt vejr 

samt i mørke. Er der ikke gadelys eller anden belysning, bør skiltet være re-

flekterende, så det kan fange lyset fra en bil elier projektør. 

9: Består ejendommen af flere enheder med egen indgang, skal hver indgangs-

dør være forsynet med et husnummerskilt. 

10: Skive Kommune kan forlange, at der opsættes henvisningsskilte, hvis ejen-

dommene er beliggende sådan, at husnumret ikke kan ses fra offentlig vej. 

11: Såfremt det er nødvendigt at benytte husnummer med bogstavsbetegnelse, 

skal samtlige hovedindgange, der er knyttet til det pågældende husnummer, 

betegnes med både tal og bogstav. Da bogstavet er en del af husnumret og der-

for en del af den korrekte adresse, skal der ikke være mellemrum mellem tal 

og bogstav. 

12: Bestemmelser i nærværende regulativ kan af Skive Kommune fraviges i 

særlige tilfælde. 

13: Bliver Skive Kommune bekendt med, at en ejer af en ejendom ikke over-

holder reglerne i nærværende regulativ, kan der meddeles ejeren et pålæg om 

at få forholdet bragt i orden. Fristen herfor er 4 uger fra modtagelsen af på-

lægget. 

14: Overtrædelse af nærværende regulativ kan straffes med bøde jfr. § 8 stk. 

2, eventuelt ved en administrativ bøde jfr. § 9. 

 

Regulativet er vedtaget af Skive Byråd d. 24. februar 2009, og regulativet 

trådte i kraft den l, marts 2009                  

  www.skive.dk 

HUSK NUMMER !!! 

http://www.skive.dk

