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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________   
Marts 2015 nr. 1 
   

Den 12. januar 2015 var der ekstra meget vand i fjorden. 
 

Her kan du bl.a. læse om :  

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2015 

Billeder fra oversvømmelsen efter stormene 

Aktivitetskalender 

Indstik: Annoncørliste 
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Nyt fra bestyrelsen: 

Så nærmer foråret sig med hastige skridt. I bestyrelsen er vi ved at 

planlægge årets generalforsamling. Vi håber på stor opbakning til 

vores eftermiddagsarrangement. Vi vil gerne vide hvor mange vi får 

til kaffe, så giv lige en fra bestyrelsen et praj. Børn er også 

velkommen. 

Hængelåsen til bommen ved vandet har været i stykker. men 

Jørgen har nu repareret den. Tak for det.  

Der har været problemer med drænet flere steder. Vi prøver at få et 

overblik over hvor alvorligt det er og foreløbig er det nu udbedret 

ved nr. 42-46 og nr. 61-63. 

Som i kan se på forsidebilledet, stod vandet rigeligt højt midt i 

januar. Det var ikke godt til petanquebanen. Vi har givet grønt lys til 

at den kan repareres. De faste søndagsspillere tager sig af 

reparationen.  

Poul Carlsen har valgt at stoppe med græsslåning af vore stier.  

Tak for hjælpen i mange år til Poul. Leif i nr. 59 vil godt påtage sig 

opgaven. Det er vi meget glade for.  

På gensyn den 30. maj kl. 15.00 i Grønning Forsamlingshus. 

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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Året startede med stormene Gudrun og Egon der fik vandet 

til at trænge ind i Fjorden den 11. og 12. januar 2015 

 

Jeg har modtaget rigtigt mange billeder fra stranden hvor stormen 

havde presset vandet op til rekord højde. Tusind TAK for det.  

 De officielle målinger viste 1,82 m over daglig vande i fjorden ved 

Skive, det er godt nok meget: 
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      Husk tilmelding  

til årets Generalforsamling. 

Den vil blive afholdt den 30. maj 2015 i 

forsamlingshuset fra kl. 15.00 til 17.00, 

         Børn er velkommen 

Foreningen vil være vært ved en kop kaffe/te med brød til.  

Der vil også være mulighed for at købe øl/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 

Tilmelding til en fra bestyrelsen. Se bagerst i bladet. 

 

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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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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Hermed indkaldes til generalforsamling i  
Astrup Vig grundejerforening 2015 

 

Lørdag den 30. maj  kl. 15.00 - 17.00  
    

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 
  Niels Kristian Kristensen 
  Ole Rasbech 
    
     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 10.maj 2015. 
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I stormen væltede der også et træ ind over vejen,   

Lone fra nr. 66 fortæller om kampen for at få ryddet vejen:' 

I stormen lørdag 10. januar væltede et træ ud over vejen. Det stod i vandhullet i 

nærheden af vores 

grund.Vi blev heldigvis 

ringet op af Helle fra nr. 

86, som sagde træet havde 

lagt sig ned, og vi var 

nødt til at  parkere 

længere oppe af vejen. Så 

vi var forberedt. 

Da vi kom kørende hen af 

vejen mødte vi "majoren" 

fra nr. 41, han var 

heldigvis straks klar på at 

give en hånd med til at fjerne træet. Han trak så i arbejdstøjet med alt hvad der 

tilhører, dejligt med en person der ved hvad der skal gøres, når man er i nød.  

Erik startede selv med 

en almindelig sav, men 

da hjælpen så kom gik 

det rigtig stærkt. Erik 

fjernede grenene så snart 

de var savet af, men så 

kom problemet da den 

store stamme skulle 

længere ud på vejen for 

at blive savet over, men 

tak, så var der også 

hjælpemidler til dette, 

begge måtte alligevel 

lægge alle kræfterne i for at det lykkes.        Flot arbejde. 

Vi sluttede af med en kop kaffe og en snak. Tak for hjælpen " major" 
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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 
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Har vi fået en tam ræv ? 

 

Fra Eskildsen i nr. 

85 har vi modtaget 

billede af en ræv 

der kommer ret tæt 

på de enkelte 

sommerhuse.   

 

Vi har også haft besøg af den i nr. 43, hvor ræven midt på 

dagen kom spadserende midt igennem grunden, og ikke 

overvejede at 

flygte selv om vi 

åbnede døren og 

gik ud på 

terrassen til den. 

 

 

 

Vi er da lidt bekymret for 

vores kat, hvis der kommer 

for mange store og 

velnærede ræve der ikke 

længere er bange for 

mennesker. 
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Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 

 

 

Indlæg fra Tonny Høegh Poulsen, Astrup Vig nr. 154: 

 

Det er alle bekendt, at der ligger meget kvas/grene rundt omkring i Astrup 
Vig. Det tørre grenaffald kan være en brandfare, derfor dette forslag: 
Weekend før og ugen inden vi brænder Sankt Hans bål af, kan alle 
beboere anvende Sankt Hans bålpladsen til grene/kvas affald. Det vil 
spare mange køreture til Kaastrup, og måske afhjælpe kvas/grendynger i 
området.  

Strandsikring:  

Fjorden tager år for år mere af stranden. Hvis vi fortsat skal kunne færdes 
uhindret langs stranden skal der foretages sikring og udbygning af 
strandarealet. Sikring kan være samme løsning der er anvendt ved Lyby 
Strand, eller en lignende løsning sammen med en udbygning af 
strandarealet. 
   Forslagene drøftes på generalforsamlingen. 
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VEDLIGEHOLDELSE AF ASTRUP VIGS FAUNA. 

De enkelte grundejere er i deres fulde ret til at vedligeholde, fælde 

m.v. beplantninger indenfor eget grundstykke, efter de 

retningslinjer som er anført i den fælles Deklaration som er tinglyst 

på alle grundstykkerne. 

Men, på givne foranledninger skal Grundejerforeningens bestyrelse 

indskærpe, at ingen grundejer må foretage nogen form for 

vedligeholdelse, fældning eller lignende i fællesområdet uden 

bestyrelsens skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.  

På oprydningsdage vil bestyrelsens medlemmer lede 

vedligeholdelsesarbejdet efter en plan godkendt på et indledende 

bestyrelsesmøde.  Det skal også indskærpes at grundejerne ikke må 

henlægge haveaffald på standen, heller ikke op til Sankt Hans.  

Se også på  Skive Kommunes hjemmeside:  www.skive.dk  

/borger/byg-og-bo/affald/afbraending/sct-hans-baal-og-baalpladser/ 

Bestyrelsen beder om grundejernes forståelse for, at vort virke i 

området sker indenfor et komplekst sæt af regler, forordninger, 

dispensationer og tilladelser. Hvis enkelte grundejere uforvarende 

skulle overtræde nogle af disse regler, kunne det medføre 

myndighedernes inddragelse af tilladelser til f.eks. Petanque-bane 

eller Sankt Hans bål.  

Bestyrelsen   ___________________________________________________________________ 

 

http://www.skive.dk/borger/byg-og-bo/affald/afbraending/sct-hans-baal-og-baalpladser/
http://www.skive.dk/borger/byg-og-bo/affald/afbraending/sct-hans-baal-og-baalpladser/
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Nyt fra Øster Grønning Vandværk I/S 

Taksterne for 2015 er vedtaget på bestyrelsesmødet den 19.12.2014 

Alle takster er uændret, dog er statsafgifte af 

ledningsført vand steget til kr. 5,86 pr. m
3
 

Meddelelser vedr. flytning eller ejerskifte  

bedes meddelt til Martin på tlf. 21745593  

eller e-mail: vandvaerk@fiberpost.dk  

 

  Takster for 2015: 

Driftsbidrag: 

Fast bidrag pr. ejendom   kr.    600,00 

Vandbidrag pr. m
3
    kr.        3,50 

Statsafgift af ledningsført vand  kr.        5,86 

Statsafgift ( bidrag til drikkevandsbeskyttelse) kr.        0,67 

Gebyrer: 

Rykkergebyr    kr.    200,00 

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr.    200,00 

Flyttegebyr    kr.    300,00 

Gebyr for aflæsning af måler   kr.    300,00 

Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler kr.    300,00 

Omkostninger med lukning og genåbning kr.    500,00 

Øvrige ydelser: 

Udskiftning af frostsprængt måler  kr. 1.000,00 

Afpropning og sløjfning af stikledning  kr. 1.000,00 

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 Husk tilmelding  

      og sangbog 

  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  .............................  

 

Konen sagde til sin mand:  

"Vi er altså nødt til at begynde at spare, og vi må begge gøre noget for det, - 

så hvis du holder op med at ryge, så holder jeg op med at købe øl til dig."  

 

- Min mand har testamenteret sin hjerne til forskning. 

- Nå, hvad sagde lægerne til det? 

- De sagde, at små bidrag også var velkomne.  
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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     


