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Her kan du bl.a. læse om :

Indkaldelse til Generalforsamling
Nyt om affaldsbeholdere
Aktivitetskalender
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Nyt fra bestyrelsen:
Så er foråret da vist for alvor på vej. Selv om vinteren har svært ved
helt at slippe sit tag, kan man nu mærke at solen har magt, og
dagene bliver varmere. Det pibler op alle vegne med vintergækker,
krokus og andre løgvækster.
Her først i det nye år har Poul Jensen klippet træerne langs
stamvejene så der er god plads til de næste års vækst.
Det er også ved at være tid til den årlige generalforsamling. Vi
håber på et stort fremmøde. Det er altid en meget hyggelig aften.
Efter selve generalforsamlingen, spiser vi vores medbragte mad.
Mon ikke også der i år bliver en lille overraskelse, og mulighed for
at få at få rørt benene sidst på aftenen. Generalforsamlingen er for
alle grundejere, det er her du kan møde de andre fra området og
høre om hvad der foregår.
Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage, Husk at
melde dig til, så vi ved hvor mange borde vi skal dække op. (se
senere i bladet)
Bestyrelsen har søgt Skive Renovation om opsætning af en
affaldsbeholder til dåser. Det har vi fået bevilget. Den bliver sat op
ved de øvrige affaldscontainere allerede her i marts måned.
På bestyrelsens vegne
Bent Arlund
formand
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Sæt X i kalenderen
Der er i år træfældningsdag den 1. juni. og
Oprydningsdag den 15. juni
Husk at melde dig til ved
Birgit: mail: bn88@os.dk

tlf. 21 78 01 04

eller Niels Kristian: tlf. 20 60 57 08

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 bladet kun på mail, til: bibi.arlund@teliamail.dk
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Har du lyst til at være årets Sankt Hans taler ???
Det er endnu ikke lykkedes bestyrelsen at finde en
taler til vores Sankt Hans Bål i år.
Hvis du har lyst til at gøre Sankt Hans aften ekstra
festlig for os alle sammen, eller kender en der vil,
så giv lige en fra bestyrelsen besked.

HUSK:
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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Tilmelding til generalforsamlingen
seneste tilmelding er den 23. maj til
Birgit på mail: bn88@os.dk tlf. 21 78 01 04
eller
Mary på mail: maha@hotmail.com tlf. 20 64 68 45
eller
Bent på mail: arlund@teliamail.dk tlf. 27 14 21 64

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.

Det er vigtigt, at hvis fællesvejen bliver
ødelagt i forbindelse med nybyggeri,
ombygning eller andet hvor der kører meget
tunge maskiner, skal grundejeren selv
afholde omkostninger til genopretning af
vejen.
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Nyt fra Skive renovation 4-S:
Som i måske har læst i pressen, har politikerne givet grønt lys
vedrørende etablering af undergrundsbeholdere i
sommerhusområderne i Skive Kommune.
Skive renovation vil snarest indkalde til et orienteringsmøde om
hvad det betyder for os. Vi vil prøve at holde jer orienterede via
bladet.

Køb et sækkemærke, når du har for meget dagrenovation.
Mange oplever, at affaldsbeholderen en gang
imellem ikke er stor nok. Der er mulighed for at
købe sækkemærker til 30 kr. pr. stk..
Sækkemærker køber du hos Borgerservice, på
genbrugspladserne og i en række dagligvarebutikker i
kommunen.
Sådan gør du:
1. Læg affaldet (dagrenovationen) i en plast- eller papirsæk.
2. Sækken må max veje 20 kg.
3. Luk sækken, og sækkemærket bindes på sækken, så tager
renovatøren den med ved næste tømning.

Hvis du er i tvivl så se mere på www.4-s.dk
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Hermed indkaldes til generalforsamling i
Astrup Vig grundejerforening 2013
Lørdag den 25. maj kl. 18.30
i Grønning forsamlingshus
Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg ifølge §5
A: Valg af 3 bestyrelses medlemmer
På valg er : Bent Arlund
Lars Nielsen
Niels Kristian Kristensen
B: Valg af suppleant til bestyrelsen
C: Valg af en revisor og revisorsuppleant
7. Evt.
Venlig hilsen bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne, eller sager der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde
senest 20 dage før generalforsamlingen,
d.v.s. senest 5.maj 2013.
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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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HUSK at
Forslag fra medlemmerne, eller sager der
ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal skriftlig være formanden i hænde
senest 20 dage før generalforsamlingen,
d.v.s. senest 5. maj 2013.
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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:

Købmanden med de kundevenlige åbningstider:

Åben alle dage 7.30 – 20.00

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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Spar Købmanden i Jebjerg har haft den samme leder i næsten 26 år,
men i den tid er butikken bygget om og udvidet flere gange, så den nu
fremtræder som en flot og moderne butik på 550 m2. Der er 5½
fuldtids medarbejdere og 18 ungarbejdere. Butikken har i årenes løb
samarbejdet med flere kæder, men er i dag med i Super Spar Kæden.
Det bevirker at der er et stort udvalg af alle varer , og over 500
varenumre til GUL PRIS. Det er varer til meget konkurrencedygtige
priser der matcher discountbutikkerne.
Butikken har åbent alle dage fra 7.30 om morgenen og til kl. 20.00 om
aftenen, så også her matcher de supermarkederne. Men med de mange
ansatte lægger de stor vægt på den personlige gode service.
Det daglige udsalg fra Jebjerg Bageri foregår nu også fra Super Spar
Købmanden, så ud over kager får de friskbagt bagerbrød hver morgen.
Købmanden fremhæver at om lørdagen kan du her få friskbagte
bagerrundstykker til kun kr. 2,50 pr. stk. - Det er da billigt....
Udover brødet modtager butikken også hver morgen frisk frugt og
grønt, den fungerer som den lokale postbutik der både ekspederer
pakker og breve men også har aftale med Western Union.
Der forhandles alt fra Dansk Tipstjeneste, og så er der håndkøbsudsalg
fra Roslev Apotek.
Det er faktisk 5 butikker i en, så det må siger at være en meget vigtig
livsnerve for Jebjerg By og omegn.
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Beplantning på egen grund
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.

______________________________________________________________________________________

Opslag fra Øster Grønning Vandværk I/S
I tilfælde af at vand er afbrudt,
gør os venligst opmærksom på det
på følgende telefon nr.
97584087 Poul Carlsen
21400803 Bent Nielsen
Observerer man i sommerhusområdet, at der er rindende vand i
vejsiden som kan være forårsaget af ledningsbrud bedes
det meddelt vandværket.
Vandværket giver en flaske Rødvin for ulejligheden.
ØSTER GRØNNING VANDVÆRK I/S
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Husk 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.

HUND

HUND

HUND

Hunde skal føres i
snor, der er så meget
vildt i området som vi
gerne vil værne om.
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Aktivitetskalender for 2013 :
9.

febr.

Bestyrelsesmøde

20. april

Bestyrelsesmøde

4.

Bro-udsætning kl. 8:00

maj

25. maj

Generalforsamling kl. 18:30

Husk tilmelding
og sangbog

1.

Træfældning kl. 8:00

Husk tilmelding

15. juni

Oprydningsdag kl. 8:00

Husk tilmelding

22. juni

Sankt Hans kl. 21:00

Husk sangbog

21. sept.

Bro-indtagning kl. 9:00

22. sept.

Bestyrelsesmøde

juni

........................... smilehullet .............................
- Jeg tror, jeg vil begynde at gå til svømning, sagde fru
Andersen: - jeg har nemlig hørt, at det er en af de
bedste måder at holde sig slank og i form på.
- det tror jeg ikke på, sagde fru Olsen.
- Hvorfor dog ikke? Det har jeg da hørt flere steder.
- Har du nogen sinde set en hval ?

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)
(henvendelser vedr. 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 mobil 20 60 57 08
Layout: Bibi
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