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Nyt fra bestyrelsen:
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden. Tak til de
fremmødte. Vi var i år også kun ca. 30 deltagere, og bestyrelsen vil
tage op på et møde om der skal ændres i den måde
generalforsamlingen bliver afviklet på, så der måske vil komme
nogle flere.
Der har ikke været så stor tilslutning til arbejdsdagene, men der
bliver lavet det mest nødvendige.
Som jeg nævnte på generalforsamlingen, søger broholdet efter nye
kræfter til at hjælpe med det tunge arbejde. Meld dig gerne til
Jørgen i nr. 110 i løbet af sommeren, så han kan få sat holdet inden
broen skal tages ind.
Der har været en stor udskiftning i bestyrelsen. Lars Nielsen blev
nødt til at trække síg p.g.a. sygdom. Stor tak til Lars for hans store
indsats gennem de sidste 3 år. Det betyder at suppleanten er trådt
ind i bestyrelsen. Velkommen til Ole Rasbech, der foreløbig sidder
Lars's periode ud. Birgit og Mary er trådt ud af bestyrelsen efter
rigtig mange år. En stor TAK også til dem for mange års arbejde.
Velkommen til to nye medlemmer Karen Mortensen og Anders
Nissen. Med ønsket om en rigtig dejlig sommer til alle.
På bestyrelsens vegne
Bent Arlund
formand

Broen blev sat ud den 3. maj
det er altid dejligt, og giver
mere liv ved vandet.
Foto: Anders Nissen nr. 41
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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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Husk at Sankt Hans fejres bedst
ved stranden i Astrup Vig
Lørdag den 21. juni

Bålet tændes kl. 21.00
kom og vær med til at gøre aftenen festlig
og få sendt heksene til Bloksbjerg.
Medbring sangblad
Grundejerforeningen er vært ved en
øl/vand undrer arrangementet.
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Bro udsætning den 3. maj 2014
Bro-udsætningen forløb rutinemæssigt under bro-laugsformandens kyndige ledelse, men da selv en 80-årig ikke kan
være mere
end et sted ad
gangen, var
der et par
enkelte
udfordringer.
Alle de nye rør
- som vi har
fået foræret blev læsset på
rendegraveren
og i kampens
hede læsset af på et af ponton-fagene, så faget næsten
blev tvunget under vand.
Heldigvis trillede mange af rørene af pontonen, uheldigvis ned i
hoftedybt vand,
så det tog en
stund at få dem
op igen.
Heldigvis skulle
vi kun bruge
cirka 1/3 af alle
rørene, men det
var sikkert godt
at få dem skyllet.
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Thors hammer blev flittigt brugt. Djærve grundejere kæmpede
med at få den
af og på
rørenden,
og klokke-lyden
ringede over
Astrup Vig når
rørene blev
slået i. Klokkelyden fik en
anden klang da
en svingende
rør-ende kom i
kontakt med en grundejers hoved.
Hverken rør eller
grundejer
kom dog i
vandet ved den
lejlighed,
men bro-lauget
overvejer
indførelse
af obligatorisk
fald-hat.
Trods alle
udfordringer kan
man af
billederne se, at Astrup Vigs badebro igen er udsat snorlige.
Tekst og foto: Anders Nissen nr. 41
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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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Referat fra generalforsamling 24. Maj 2014 Astrup Vig.
Formanden bød velkommen, og gik over til punkt 1. - Valg af
dirigent.
Bibi Arlund blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet via indkaldelse i Astrup Vig Nyt.
Herefter overgav dirigenten ordet til formanden iflg.
Dagsordnens punkt 2 - Formandens beretning.
Beretningen kan læses på side 14.
Formanden afsluttede med at takke alle hjælpere i foreningen,
samt de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Dagsordnens punkt 3 - Forelæggelse af det reviderede
regnskab til godkendelse.
Birgit Nielsen fremlagde det reviderede regnskab, idet den
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nuværende kasserer, Lars Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Birgit Nielsen uddybede enkelte poster, hvorefter regnskabet
blev godkendt uden kommentarer.
Dagsordnens punkt 4- Indkomne forslag.
Ingen fremsendte forslag.
Dagsordnens punkt 5 - Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fremlagde en kontingentstigning på kr. 100,
begrundet i de kommende års udgifter til renovering af diverse
dræn i området. Fra salen blev der foreslået en stigning på
kr. 200 for at give lidt mere luft i regnskabet. Begge forslag blev
bragt til afstemning, hvorefter kontingentet for året 2015 blev
fastsat til kr. 800 årligt.
Dagsordnens punkt 6 - Valg iflg. Paragraf 5.
På valg var Birgit Nielsen og Mary Jensen. Ingen ønskede
genvalg. Som suppleant indtræder Ole Rasbech for Lars Nielsen.
En grundejer havde fremsendte kandidatforslag til bestyrelsen,
men da kandidaten ikke har henvendt sig til bestyrelsen, og
fordi der ikke er fremlagt fuldmagt, kan denne kandidat ikke
opstilles.
Foreslået blev Anders Nissen, nr. 41 og Karen Mortensen, nr.
83, som begge blev valgt.
Valg som suppleant blev Erik Andersen, nr. 66.
Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt.
Herefter er den officielle generalforsamling afsluttet, og
forsamlingen gik over til punkt 7 - Evt.
Her var der en livlig og positiv debat. Bestyrelsen modtog stor
ros for det påbegyndte arbejde med at dræne området.
Der er ikke endnu fremkommet nyt vedrørende
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affaldscontainere i området.
Der blev stillet spørgsmål om kloakering af området. Formanden
kunne oplyse, at der indtil 2021 ikke er planlagt aktiviteter i
området.
Grenafskæring langs veje sker kun hvert andet år.
Der kan henlægges både og kajak ved stranden, såfremt de er
tydelig mærket med navn og husnummer.
Det kunne måske være en ide at kræve både mm. fjernet om
efteråret, mange ser ud til bare at ligge ubrugte hen.
Det blev påpeget, at der er faste campingvogne i området, samt
en container delvis placeret på offentlig vej. Formanden sender
skriftlig påmindelse om at overholde områdets regler, og bringe
forholdene i orden.
Stien langs Nordstranden forsøges reetableret.
Bro inde i området trænger til reparation.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede de
deltagende (alt for få) for fremmøde og god debat.
25. Maj 2014/or
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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
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Punkt 2: Formandens beretning Beretningen for 2013.
Vinteren har været mild, men trods det har den ædt et stykke af stranden fra
broen og nordpå. Sådan at stien nærmest er skyllet væk. Det vil vi se på hvad
der kan gøres ved i løbet af året. Vi håber der kommer rigtig mange til
oprydningsdagen, der bliver nok at tage fat på og alle hænder er velkommen. Vi
må gerne blive flere end sidste år hvor vi var over 20 hjælpere. Der bliver sendt
en liste rundt hvor man kan tilmelde sig.
Vejene har vi ikke gjort meget ved siden de fik de store sten. Dem var vi
umiddelbart lidt skeptiske overfor, men det viste sig at være en god ide, da
vejene nu er mere faste end de har været før. Vi har godt nok haft nogle klager
over de mange huller der blev p.g.a. den våde vinter, men STOR TAK til Harry
fordi han så flittigt har hentet grus og lappet på vejen når det var muligt at køre.
I hvert fald var det ikke muligt for Jens 'Vejmand' at gøre noget ved vejen så
længe det regnede så meget.
Niels Kristian har også i vinteren og tidlige forår fået ryddet bevoksningen langs
marken ved stamvejen, hvilken er blevet noget så nydeligt også en stor tak til
ham.
I Fællesarealet er trapperne blevet repareret og stien i slugten fik et ekstra tykt
lag træflis. Alle bænke er blevet malet så flot så de kan holde nogle år endnu.
Vi ser desværre at drænene mange steder er ved at være dårlige. De fleste af
dem er gamle lerrør der er ved at være brugt op og falder sammen eller bliver
ødelagt af rødder fra de mange store træer. I 2013 er der repareret på stien ved
slugten for ca. 10.000 kr. men allerede i de første måneder af 2014 har det
været nødvendig at udskifte et større stykke og etablere en samlebrønd for at
kunne lede vandet væk, og det er en bekostelig affære.
Broen bliver løbende vedligeholdt, og det er tit dyrt. Vi har dog lige fået foræret
en masse nye jernrør. De var i overskud efter et dyrskue. De kan bruges som
pæle til broen, så det er en kærkommen gave. En stor tak til alle dem der har
hjulpet til med både udsætning og indtagning af broen. Specielt til Jørgen, der har
stået for logistikken og styrer slaget med hård hånd.
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Jørgen søger nye hænder til hjælp med broen. Der er mange der ikke er helt
unge mere og ikke så godt kan tage ved de mange tunge løft. Har man lyst til at
give en hånd med skal man bare henvende sig til Jørgen i nr. 110. for at komme i
brolaget det er bestemt hyggeligt.
Til Sankt Hans var vi sidste år så heldige at finde en taler. Tak for det. Det gør
altid aftenen mere festlig. Vi mangler stadig en taler til i år, samt en hekse
fabrikant, så kender du en, eller har du selv lyst til at holde årets Sankt Hans tale
så giv en fra bestyrelsen besked.
Vi har i år været nødsaget til at kalde suppleanten ind i bestyrelsen. Velkommen
til Ole Rasbech. Han træder ind i stedet for Lars Nielsen, der desværre er
blevet forhindret p.g.a. sygdom. Lars var ellers lige startet som kasserer. Nu
håber vi at Ole har mod på at tage over i den nye periode. Birgit har har
afsluttet regnskabet for 2013 - Stor tak fordi du tog besværet med regnskabet
igen - selv om Lars havde været i gang med at gøre det elektronisk.
Tak til alle der har deltaget i arrangementerne i løbet af året og hjulpet med at
holde området flot.
To fra den nuværende bestyrelse har valgt at stoppe efter mange år. Stor tak til
Mary og Birgit for deres store indsat i bestyrelsen. Mary kunne ikke være her i
aften, men vi har også en lille hilsen til hende som tak for hjælpen.
Tak for god ro og orden.
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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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HUSK
Sæt X i kalenderen
Vigtige datoer næste år
 Bro udsætning 2. maj - indtagning 26. september
 Generalforsamling den 30. maj
 Træfældningsdag den 6. juni
 Oprydningsdag den 13. juni
 Sankt Hans bål ved stranden den 20. juni

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. 12:30 - 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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______________________________________________________________________________________

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
1.

for 2014 :

febr.

Bestyrelsesmøde

12. april

Bestyrelsesmøde

3.

Bro-udsætning kl. 8:00

maj

24. maj

Generalforsamling kl. 18:30

31. maj

Træfældning kl. 8:00

Husk tilmelding

14. juni

Oprydningsdag kl. 8:00

Husk tilmelding

21. juni

Sankt Hans kl. 21:00

Husk sangbog

20. sept.

Bro-indtagning kl. 9:00

21. sept.

Bestyrelsesmøde

30. maj 2015

Generalforsamling

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

Den gamle far, der boede langt ude på landet, skrev til sin eneste søn, der
sad i fængsel: Jeg orker ikke at grave haven i år. Jeg ved, du ville gøre det for
mig, hvis du kunne. Men du er her jo desværre ikke.....
Få dage efter skrev, skrev sønnen tilbage: >Du må endelig ikke grave haven,
far! Det er der pengene fra røveriet ligger! <
Dagen efter kom politiet og gravede hele haven op, uden at finde noget. Så
skrev sønnen igen til sin far: >Sådan far, nu er haven gravet! Det var det
bedste, jeg kunne gøre herfra!!<
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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.: 20 60 57 08

Layout: Bibi
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