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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________   
oktober  2014 nr. 3   

 
 

Her kan du bl.a. læse om :  

Nyt om Generalforsamlingen 2015 

Billeder fra bro indtagning og Sankt Hans 

Aktivitetskalender 
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Nyt fra bestyrelsen: 

En fantastisk dejlig varm sommer er ved at være til ende. Jeg håber 

alle har haft mulighed for at nyde den her i Vigen. Selv her langt ind 

i efteråret er der dejlig varme og stille dage. Det er da fantastisk, og 

da broen skulle ind var det både stille vejr og varmt, så alt kunne 

tages ind stille og roligt og uden at beskadige noget. 

Bestyrelsen er nu kommet godt  i gang med planlægning af næste 

års aktiviteter, Ole har overtaget kassererjobbet og arbejder på at 

styre det på computeren. 

Bestyrelsen har bestemt at ændre måden at afvikle den årlige 

generalforsamling på. Se mere om det på side 11. 

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til broholdet, der med stor 

ihærdighed fik taget broen ind på rekordtid. 

Nu håber vi ikke at vinteren bliver alt for hård ved kysten i vinter.  

Til de der har både liggende langs kysten, kunne det måske være 

en god ide allerede nu at tage den hjem for vinteren. 

På bestyrelsens vegne 

Bent Arlund 

formand 
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Flishugger 

v/Jens Christensen 

 Udlejning af lift , minigraver  

og minidumper. 

 Udførelse af træfældning 

og top-skæring af træer 

 Flis til havebrug sælges        Tlf:  22 18 84 23 
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Efter oprydningsdagen blev alle bænke malet 
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Sankt Hans 2014 

Til Sankt Hans arrangementet var vi også heldige med vejret.  

Der var stort fremmøde, og jeg tror alle 

havde en hyggelig aften.  

Der var blevet lavet en Heks til det 

fine bål, men det er altid noget af en 

opgave at få Heksen placeret på 

toppen af bålet. I år var vi så heldige, 

at unge Markus straks meldte sig og 

kravlede op i grenbunken så heksen 

kunne stå og afventede sin skæbne 

inden afrejsen til Bloksbjerg.   
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Broen blev taget ind 20. september  

Allerede kl. 8 var 

broholdet samlet, 

og klar til at tage 

fat.  

Der lå en let 

morgendis over 

fjorden, og 

solopgangen var 

nærmest malerisk, 

da dagen vanen tro 

startedes op med "en lille en" for at få varmen i kroppen.  

Der var nye kræfter på holdet, men alle var hurtigt klar med hver deres 

opgave, så allerede efter 

1 time var hele flydebroen 

på land.  

Da Jørgen ved 9 tiden 

kaldte til øl-pause 

samledes folkene hurtigt 

på stranden, så det videre 

forløb kunne planlægges.  

 

 

Op ad formiddagen 

var der kaffe og 

rundstykker ved 

bordene, og inden 

kl. 11 var hele 

broen på land. 

Flot arbejde, tak til 

alle der hjalp til.  
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Dagen sluttede med frokost i nr. 102. Efter sigende var det en rigtig 

hyggelig eftermiddag.  

Tak til Birgit og Bent for at de lagde hus til. 
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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 

Frisk kød                     OK Benzin fra døgntank                      Tips - Lotto 

 

  Åbningstider   -   mandag - torsdag  7.00 - 20.00 

      fredag   6.00 - 20.00   

                                         lørdag og søndag  7.00 - 20.00 
___________________________________________________________________________________________ 
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Astrup Vig Nyt - nu også på mail.... 

 
Astrup Vig Nyt udkommer 3 gange om året, 

lige inden påske, 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 



11 

Generalforsamling 2015. 

Bestyrelsen har på sit møde 21.september drøftet udviklingen i 

fremmødet til foreningens generalforsamling. Gennem årene har 

tilslutningen været dalende, så der ved sidste generalforsamling kun var 

ca. 18 husstande repræsenteret. 

Årsagerne til dette lave fremmøde er ikke kendte, men af flere kunne 

det være, at programmet er lidt tyndt, at der er tillid til at bestyrelsen 

varetager foreningens tarv ansvarligt, at man ikke lige vil ofre en hel 

lørdag aften, eller måske en helt anden årsag. 

En enig bestyrelse har på baggrund af udviklingen derfor vurderet, at 

fremmødet ikke står i forhold til de udgifter foreningen pådrager alle 

medlemmer ved det nuværende arrangement. 

Vi har derfor besluttet, at  

generalforsamlingen 2015 vil blive afholdt 

30. maj 2015 i forsamlingshuset 

fra kl. 15.00 til 17.00, 

hvor foreningen vil være vært ved  

en kop kaffe/te med brød til. 

 Der vil som sædvanlig være mulighed for at købe øl og vand.   

Vi håber meget, at dette arrangement kan samle en større flok Astrup 

Vig ére, at vi kan få en hyggelig eftermiddag, og ikke mindst bringe 

omkostningerne ned på et rimeligt niveau. 

Nærmere vil som sædvanlig blive oplyst i Astrup Vig Nyt i foråret. 

Ole Rasbech 
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Sadelmager - Møbelpolstrer 

Ompolstring og reparation af møbler 

håndværk med kvalitet 

Læder - Møbelstoffer - Skumgummi. 

Puder og Skummadrasser efter mål. 

Professionel og personlig rådgivning.   

Inden for boligmontering og møbelpolstring.   

Laugsmester - Poul Poulsen 

Væselvej 62 - 7800 Skive 

Astrupvig 45 - Telf. 20 23 51 11 

Medl. af Dansk Håndværks Garantiordning 

 

Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

 

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

 

Beboerne i området anmodes om at huske på at låse bommen 

ned til stranden både efter nedkørsel og ved opkørsel igen. 

Årsagen er, at fremmede besøgende ved åben bom kan køre ned 

og parkere på stranden, og så risikere ikke at kunne komme ud 

igen, hvis bommen senere er blevet låst. 

Der har for nylig været et eksempel herpå, hvor vedkommende 

dog nåede at få bragt sin bil i ”sikkerhed” ovenfor bommen. 

Bestyrelsen 
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______________________________________________________________________________________ 

 

 

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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Aktivitetskalender    for   2015 : 

 

28.     febr. Bestyrelsesmøde 

22.   marts Bestyrelsesmøde 

  2.     maj Bro-udsætning kl. 8:00 

30.   maj Generalforsamling kl. 15:00  

  6.    juni Træfældning kl. 8:00     Husk tilmelding 

13.  juni Oprydningsdag  kl. 8:00   Husk tilmelding  

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

26.  sept.  Bro-indtagning kl. 8:00 

27.  sept. Bestyrelsesmøde 

 

 

...........................  smilehullet  .............................  

 

- Har du set! sagde manden til konen: Nu er jeg færdig med puslespillet, og det har 

kun taget mig to måneder! 

Konen så på puslespillet, der bestod af ca. 45 brikker. 

- Er det ikke lidt længe? spurgte hun. 

- Længe! så kig lige engang! sagde han og viste hende æsken:  

- Der står 3 - 5 år! 

 

Betjenten til bilisten: - Jeg må give Dem en bøde, for De kører jo uden kørekort. 

- Det synes jeg hellere, De skulle tale med Deres kolleger om, for det er én af dem, der 

har taget det.... 
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Bestyrelsen for Grundejerforeningen  

  

 Bent Arlund, Astrup Vig 43 (formand) 

 Solbjerg 41,  

 7400 Herning 

 Tlf. 27 14 21 64 

 e-mail: arlund@teliamail.dk 

 

 Anders Nissen , Astrup Vig 41 (næstformand) 

 Spangsbjerg Have 20 

 8800 Viborg 

 Tlf:  5195 2407 

 e-mail:  nissen55@yahoo.com 

   

 Ole Rasbech, Astrup Vig 94 (kasserer) 

 Ålborggade 27, 2. th 

 8000 Aarhus C 

 Tlf.:  23 25 70 74 

 e-mail: korasbech@mail.tele.dk 
     

 Karen Mortensen, Astrup Vig 83 (sekretær) 

 Pilevænget 14 

 7800 Skive 

 Tlf.: 30 69 70 06 

 e-mail: karthomo@hotmail.com   

   

 Niels Kristian Kristensen, Astrup Vig 55 

 Milehøjen 12, Tjørring 

 7400 Herning 

 Tlf.:  41 83 70 54    Layout: Bibi     


