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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________ 

21.  juni  2012 nr. 2 

 

Her kan du bl.a. læse om :  

Referat fra Generalforsamling 

Tanken tømmes i 2012 

Husk bålet 

tændes kl. 

21:00 
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Nyt fra bestyrelsen: 

Så blev det sommer i Vigen, broen er på plads, og snart begynder 

dagene at blive kortere og aftnerne lunere. Generalforsamlingen 

blev afviklet i god ro og orden og bagefter var der hyggeligt 

samvær. Flisningsdagen blev noget rod i år. Der var kun få der 

havde taget mod tilbuddet, så det er besluttet ikke længere at 

tilbyde flisning.  Træfældningsdagen forløb fredeligt og roligt, der 

kom kun 5 tilmeldte, men alt hvad der var planlagt blev fældet. Der 

er noget brænde i overskud efter dagen der kan købes, se mere om 

hvordan andet sted i bladet. Der kommer en lille bro over åen helt 

nede ved vandet. Broen har grundejerforeningen fået for et års tid 

siden, det er meningen den skal på plads på oprydningsdagen. 

Håber den vil være til glæde for alle. 

Med ønsket om en lang varm sommer, håber vi at se rigtigt mange 

til Sankt Hans bålet lørdag den 23. kl. 21.00 ved stranden. 

På bestyrelsens vegne 

Bent Arlund 

formand 
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Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 



4 

Nyt fra medlemmerne: 

 

Hvad byder man uventede 

gæster ? 

Tja, vi har valgt ikke at byde 

dem på æbletræer og stauder, 

men til gengæld må de da 

gerne holde græsset nede. 

Billedet er fra 7. januar 2012, 

hvor en flok på 9 dådyr lagde 

vejen forbi baghaven i nr. 43. 

 

Reminder fra bestyrelsen:  

Husk nu at der er max 30 km/t  

i hele området.  

Det er meget farligt med højere 

hastigheder og det støver 

frygteligt.  Vis hensyn.  

 

Hvis det ikke bliver 

overholdt, vil bestyrelsen 

se på hvad der evt. kan 

laves af fartdæmpning. 
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Billeder fra bro udsætningen den 28. april 

 

Det var heldigvis 

rigtigt fint vejr, da 

broen skulle i 

vandet 

 

 

Så er maskinerne kørt 

i stilling og 

folkene 

iklædt vades 

Der var mange nye folk for Jørgen 

at holde styr på, så alt kom i vandet i 

den rigtige rækkefølge. 

  

 

Tak til Anders 

Nissen fra nr. 41 

for de fine 

billeder. 
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De opstillede Containere er KUN til husholdningsaffald ! 

Alt øvrigt affald skal afleveres på genbrugspladsen i Kåstrup 

 

Genbrugspladsen i Kåstrup  

har åbent :  mandag - fredag kl. 13:30 - 18:00 

   lørdag - søndag  kl. 10:00 - 17:00 

 

Pladsen ligger kun 8 km. fra Astrup Vig. Det kan vi alle klare.... 

Husk at sortere affaldet og at det skal afleveres i klare plasticsække. 
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HUSK at hunde skal føres i snor, der er 

så meget vildt i området som vi gerne 

vil værne om.  

 

 

 

Vedligeholdelse af fællesvejene. 

Til at vedligeholde vore stamveje ligger der en  

bunke grus ved affaldscontainerne. Dette er til fri  

afbenyttelse, men selvfølgelig kun på vore fællesveje.  

____________________________________________________ 

Sæt X i kalenderen: 

næste års  generalforsamling bliver 

lørdag den 25. maj 2013. 

Astrup Vig Nyt - nu også på mail.... 

 
Astrup Vig Nyt udkommer 3 gange om året, 

sidst i marts, til Sankt Hans og til uge 42.  

Bladet leveres indpakket i plastic direkte i din postkasse  

i Vigen, med mindre andet er aftalt. 

Du kan også modtage bladet elektronisk - i din mailboks.  

Send en mail og oplys om du ønsker både mail og fysisk blad  

eller kun mail til: bibi.arlund@teliamail.dk 
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Referat fra generalforsamlingen 2012 

Lørdag den 19. maj blev årets 

generalforsamling afviklet. 36 

havde på forhånd tilmeldt sig 

generalforsamlingen og mødte 

festklædte op og deltog i den 

efterfølgende fest med sang og 

musik. Der var også nogen der 

blot kom og deltog i selve 

generalforsamlingen.  

Mogens blev som sidste år 

valgt som dirigent, og ledte os 

gennem de mange punkter. 

Formanden aflagde beretning, 

den kan læses efter dette 

referat. Herefter gennemgik 

Birgit regnskabet og hvad de 

enkelte beløb var gået til. Der 

var ikke kommet forslag til 

behandling på  

 

generalforsamlingen, og under 

punkt 5 blev kontingentet 

fastlagt til at fortsætte uændret 

på kr. 600,-. 

Birgit og Mary var på valg, der 

var ikke forslag om nogen 

afløsere til posterne, men både 

Birgit og Mary var villige til at 

stille op igen, og blev herefter 

genvalgt. 

Under punktet eventuelt blev 

der diskuteret flere ting. Nogle 

mente at der var behov for 

snerydning om vinteren, og 

punktet blev livligt debatteret. 

Der er også stadig et ønske om 

at reducere støj fra broen. Der 

har været lavet forsøg med at 

sætte plastic omkring rørene, 

men hvis det virkelig skal blive 

godt, vil det kræve en 

ombygning, og det vil blive 

dyrt.  
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Efter selve generalforsamlin- 

gen blev den medbragte mad 

fundet frem, og aftenens 

hyggepianist spillede til. Hen 

på aftenen viste det sig, at 

musikeren kunne andet end 

spille på keyboard, da han 

dukkede op i salen med spand 

og kost og gav et muntert 

indslag som rengøringshjælp 

med eget firma.  

Snakken gik livligt ved 

bordene, det er et godt sted at 

få snakket med de andre i 

Astrup Vig. Der blev også tid til 

at få luftet kjolerne lidt, da der 

sidst på aftenen blev lavet 

plads til et dansegulv. 

Tak for en hyggelig aften til alle 

der deltog, selv om det er lidt 

af et tilløbsstykke er der stadig 

plads til et par stykker mere, så 

gå ikke glip af det næste år.  

Det bliver den 25. maj 2013. 
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Formandens beretning: 

Velkommen til den årlige generalforsamling i Astrup Vig Grundejerforening. Der er ikke 

kommet så mange i år, men jeg håber vi får en hyggelig aften sammen og at vi får afviklet 

generalforsamlingen i god ro og orden. 

Vinteren. For 3. år i træk, var fjorden frosset til . Det har dog ikke været så hårdt ved 

kysten som de to seneste år.  Det ser ud til at de sten der ligger langs kysten ind i bugten 

holder godt på jorden. 

Vejene. vi har fået repareret drænet langs stamvejen helt nede ved leddet. Poul Jensen har 

haft gravet grøften op og forlænget drænet så vandet fra vejen bliver ført væk.  Så vidt jeg er 

orienteret har det hjulpet,  så der ikke var så meget is ved leddet i vinters.  

Som der har været nævnt i bladet, har Jens der ordner vejene en bunke grus liggende ved 

affaldsøen. Den er alle velkommen til at bruge af til reparation af fællesvejen, hvis der skulle 

være et hul som man vil have efterfyldt. Der er stadig enkelte som kører for stærkt i 

området, det er sikkert ikke sommerhusejerne, men vi kan jo være med til at vise et godt 

eksempel. 

Fællesarealer. Vi får stadig henvendelser fra grundejere der ønsker beskæring eller 

fældning af træer på fællesarealer, vi tager stilling til sagerne enkeltvis og med mest mulig 

hensyn til området. Der vil igen i år være fælles træfældningsdag den 2/6 og  oprydningsdag 

den 16/6. Husk at der til begge dage skal ske tilmelding.  Efter oprydningsdagen vil der igen i 

år være grill ved Mary og Harry om aftenen, så mød talstærkt op den dag så vi rigtig kan få 

forskønnet området og få en hyggelig aften sammen. Du har mulighed for at melde dig til 

arrangementerne  her i aften, der vil komme en liste rundt ved bordene. 

Husk også at der igen i år vil være bål ved stranden Sankt Hans aften.   

Vi har erfaret at Poul Karlsen, der holder alle vore stier klippet, skal opereres. Han kan 

derfor ikke slå græsset på stierne og fællesarealerne de næste par måneder. Er der nogen 

der har lyst til at overtage jobbet indtil Poul er klar igen, hører vi gerne fra jer. 

Broen. Inden broen blev taget ind sidste år, blev den slemt tilredt. Kraftig vind og højvande 

gjorde at den blev slået helt skæv og flere fag blev ødelagt. Beslag og øjer har været til 

reparation ved smeden, og det er igen i år lykkedes Jørgen vores broformand at dirigere de 

12 mand der var mødt op til broudsætnings dagen den 28. april. Det var dog noget af en 

udfordring, for der var mange nye folk, så det krævede lidt ekstra styring da der var mange 

der ikke vidste hvordan det foregik.  Derfor tog det også lidt længere tid end vanligt.  Vi 

synes dog stadig vi er sluppet lidt bedre fra det end Lyby Strand !!! 

Hen på formiddagen kom Mary og Birgit med kaffe og rundstykker, så brofolket fik et 

fortjent hvil. Da broen var på plads,  var der frokost ved Anna Dorthea og Niels Kristian i 

nr. 55. Tak for det, det var rigtigt hyggeligt. 
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Flisning har været et fast årligt punkt de sidste mange år, men i år blev det til noget rod. 

Det er derfor besluttet ikke længere at tilbyde flising, det har også været svært at få en klar 

definition på hvor meget der var i en mindre stak, og har man tyndet meget ud på grunden 

kan man altid selv kontakte  Jens Christensen, så kommer han gerne og fliser det.  

 Info tavle. Det er min opfattelse, at tavlen bruges flittigt. Vi har også i år givet lov til at  

Lyby Strands Spisested må hænge menukort op, og er der nogen der gerne vil have et 

opslag på tavlen, men ikke har nøgle, kan I bare henvende jer til en fra bestyrelsen. 

Nybyggere. Det er en stor glæde at se, at der også sidste år bliver bygget nye flotte huse, 

velkommen til nye grundejere, det er dejligt med al den aktivitet i området. Bestyrelsen har 

også modtaget tegning over et nyt og meget spændende byggeri på en af de tomme grunde. 

Det glæder vi os til at se mere til. Der er en del huse til salg, men som i resten af landet går 

det lidt langsomt med sommerhussalget her i området. 

Kontingent. Der har gennem årene været nogle enkelte, der har svært ved at betale 

kontingent til tiden, og det har været nødvendigt at sende rykkere. Der har i år været en 

der ikke har betalt trods flere rykkere, og det har derfor været nødvendigt at få hjælp af en 

advokat til at inddrive den manglende kontingent. Bestyrelsen er meget ked af, at det skal gå 

så vidt, det er både en dyr og besværlig proces, men der er tinglyst på alle grunde at man er 

forpligtet til at være med i grundejerforeningen. 

Til slut en stor tak til de der er mødt op, både i aften, og til alle de forskellige 

arrangementer og gøremål  i løbet af året.  Uden den store frivillige opbakning og hjælp vil 

det ikke være muligt at holde området så flot og velplejet. Også Tak til Mary, Birgit og Niels 

Kristian for opbakning til os nye i bestyrelsen. Nu er vi ved at være kommet så langt så vi 

bedre ved hvad der sker i løbet af året, men det er ikke sådan lige at komme ind i alle de 

mange ting der bliver varetaget her.  Tak til hele bestyrelsen for de mange gode og 

konstruktive møder vi har haft, det håber jeg vi kan fortsætte i den nye periode.  

 Tak for ordet. 
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Tømning af bundfældningstanken 

Det ser ud til at de fleste af os skal have tømt vores 

bundfældningstank i uge 31 i år. 

Før din tank bliver tømt, modtager du et brev med tidspunkt for 
tømningen. Helårsbeboelser får besked 7 dage før og sommerhuse 
14 dage før tømningen. 

Det skal du sørge for 
Når kommunen kommer og tømmer din bundfældningstank, skal du 
være opmærksom på følgende: 

 Dækslet skal være frit tilgængeligt. 
 Dækslet må højst veje 50 kg. 

Du behøver ikke selv være til stede. 

Godt for miljøet og økonomien 
Den obligatoriske tømning af bundfældningstanke er godt for både 
miljøet og din økonomi. Vi undgår, at forurenet spildevand siver ud i 
naturen, og du får en god pris, fordi større områder bliver tømt 
samme dag. 

Ansvar for tanken 
Du har ansvaret for, at din bundfældningstank er i orden, og at den 
fungerer efter hensigten. Efter endt tømning får du en 
tømmerapport, med information om tømningstidspunkt og 
eventuelle fejl og mangler ved tank og adgangsforhold. 

Er du i tvivl om din tank opfylder reglerne kan du se mere på: 
www.skive.dk 

  
Skive Kommune har udgivet en folder der beskriver reglerne for 
tømningsordningen. 
 
www.skive.dk - Natur / miljø - spildevand / rensningsanlæg - tømning af bundfældningstank 
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Frisk, billig og lige i nærheden  

Aakjærsvej 1 - Breum - 7870 Roslev  

   Telefon 97 57 62 22 - Fax 97 57 62 36 

OK Benzin fra døgntank  

Frisk kød  

Tips - Lotto 

  Åbningstider:   mandag - lørdag 8:30 - 19:00 

                             søndag 10:00 - 19:00      
  

___________________________________________________________________________________________ 
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Hold din sti ren 

Som grundejer skal du sørge for at holde beplantning på egen grund, 

men det er også vigtigt at holde øje med om beplantningen vokser ud 

over grunden, og så få det slået ned så der er pænt og ryddeligt.  

Vi vil alle gerne at det ser pænt ud langs vore veje.         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brænde sælges 

Der er træ til overs efter træfældningsdagen,  

det kan købes til den symbolske pris af 100,- kr. pr. m3.  

Henvendelse til Birgit i nr. 102 for nærmere aftale. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Fokus på en annoncør: 

Som noget nyt, går vi i hvert nummer tæt  

på en af vore annoncører.  

Det er vigtigt at vi støtter vore annoncører, 

 de støtter os og vores arbejde, med et  

ikke ubetydeligt beløb.  

I dette nummer er det: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK !   

Skt. Hans fest 

23. juni, 

sommerfest  

4. aug. 

http://www.google.dk/imgres?q=forst%C3%B8rrelsesglas&um=1&hl=da&sa=X&tbas=0&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=R3OcqUKVLnO2PM:&imgrefurl=http://www.hk.dk/lak/media/dl/dl_billeder/jobsoegningsguide/forstoerrelsesglas/(language)/dan-DK&docid=J7YyiNsCbHOjTM&imgurl=http://www.hk.dk/var/storage/images/media/dl/dl_billeder/jobsoegningsguide/forstoerrelsesglas/878271-1-dan-DK/forstoerrelsesglas_imagelarge.jpg&w=500&h=375&ei=4po6T5qQKYSV-wbql8ysBw&zoom=1
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Lyby Strand's Spisested  v/Jette Vestergaard
 

Vores nærmeste is-kiosk, stedet hvor man mødes til en fyraftensøl, eller hvor 

man smutter hen og får sin aftensmad når det skal være nemt,  ligger smukt lige 

ved vandet og broen i Lyby Strand. 

Jette der forpagter stedet, er uddannet økonoma, og har i en årrække arbejdet i 

forskellige storkøkkener som fx Roslev Kro, Jebjerg Ældrecenter og frokost-

bussen i Vinde. Det var i kantinen på Dantherm ( Konen og kokken) hun 

arbejdede, da hun for 4 år siden læste annoncen om at drive spisestedet, men 

det lød spændende, så hun tog hele familien med ud for at se på det, og de faldt 

alle for det smukke sted.  

Det er også beliggenheden og udsigten fra spisestedet der gør at hun hvert forår 

lige tager en sæson mere, som Jette selv udtrykker det:" Det er et fantastisk 

sted - lidt ligesom at komme tilbage til sin familie hvert forår. Stedet ligger 

perfekt, folk er glade og deler knus og kram ud når jeg kommer igen, det kan 

man kun blive glad af". 

Jettes arbejdsdag starter ellers et helt andet sted, om formiddagen er hun nemlig 

madmor i Oddense Børnehave.  

Til at hjælpe med i køkkenet har Jette 12 ansatte, for at kunne dække de lange 

dage. Det er nødvendigt at være flere når alt skal laves fra bunden. Hos Jette 

skal maden være hjemmelavet og af ordentlig kvalitet. Det er altid populært med 

søndags menuen, specielt berømt  er stegt flæsk med persillesovs, eller stegte ål, 

det trække altid fuldt hus. Der er plads til 35 - 40 spisende gæster, så det er 

muligt at holde mindre selskaber i de flotte omgivelser.  

Der er også specielle menuer til mors dag, fars dag og Sankt Hans, det kan du 

læse mere om på hjemmesiden:  www.lyby-strand.dk  

eller følg med på facebook:   Lyby Strand's Spisested  

marker med  så ved du altid når der sker noget nyt. 

På hjemmesiden kan du fx se, at spisestedet har 4 flotte smiley'er i træk, og 

derfor har fået en Elite-smiley   

http://www.lyby-strand.dk/
http://www.google.dk/imgres?q=synes+godt+om&hl=da&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ipwxySNYFPiN9M:&imgrefurl=http://skraeppebladet.dk/blad/2011-07/artikler/synes-godt-om-skraeppebladet/&docid=sE8LwjahfjfyGM&imgurl=http://skraeppebladet.dk/wp-content/uploads/2011/08/synes-godt-om.jpg&w=419&h=102&ei=h_DUT_elMYuSswaOkuH4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=896&vpy=242&dur=1595&hovh=81&hovw=335&tx=132&ty=43&sig=104527403443618862532&page=1&tbnh=46&tbnw=187&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:95
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..............................................et lille smil........................................... 

Den stolte mor: -Min lille dreng, Martin er et år nu, og han  

har gået, siden han var otte måneder.  

Veninden: - Så må han da være godt træt nu.... 

............................................................................................................... 
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Aktivitetskalender for 2012 : 

 

23. juni  Sankt Hans kl. 21:00 Husk sangbog 

22. sept.  Bro-indtagning kl. 9:00 

23. sept. Bestyrelsesmøde 

 

Aktivitetskalender for 2013 : 

 

25. maj  Generalforsamling kl. 18:30  
  Husk tilmelding og sangbog 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsrubrikken  ! 

Meddelelser og små annoncer fra ejerne optages gratis i bladet.  

Send en kort tekst til: Lars Nielsen (redaktør af Astrup Vig Nyt ) 

Astrup Vig 62  tlf. 20 70 94 17 

e-mail: kalhave@volvoveteraner.dk 
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Bestyrelsen for 

Grundejerforeningen Astrup Vig 

 

  Bent Arlund, Astrup Vig 43 (formand) 

  Solbjerg 41, 7400 Herning 

  tlf. 27 14 21 64 

  e-mail: arlund@teliamail.dk 

 

  Mary Jensen (næstformand) 

  Astrup Vig 124,  7870 Roslev 

  tlf. 97 58 58 45 mobil 20 64 68 45 

  e-mail: maha.jensen@hotmail.com 

   

  Lars Nielsen, Astrup Vig 62 (sekretær) 

  (redaktør af Astrup Vig Nyt)  

  Kalbækvej 1, 7171 Uldum 

  tlf. 20 70 94 17 

  e-mail: kalhave@volvoveteraner.dk 

 

  Birgit Nielsen, Astrup Vig 102 (kasserer) 

  Petuniavej 88, 7800 Skive 

  tlf. 97 52 29 83 mobil 21 78 01 04 

  e-mail: bn88@os.dk 

 

  Niels Kristian Kristensen, Astrup Vig 55 

  Milehøjen 12, Tjørring 

  7400 Herning 

  tlf. 97 26 95 14   

        

       Layout: Bibi     


