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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________   
juni  2015 nr. 2 
   

. 
 

Her kan du bl.a. læse om :  

Referat og billeder fra Generalforsamlingen 2015 

Billeder fra bro udsætning 

Tilmeld dig Nabohjælp 

Indstik: Grundejerliste 
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Nyt fra bestyrelsen: 

Grundet svindende tilslutning i de senere år, blev generalforsamlingen i år 

gennemført som et eftermiddagsarrangement. Det virkede. I modsætning til 

sidste års 30 var der i år 45 deltagere. Bestyrelsen fik flere positive 

tilkendegivelser fra både de fremmødte, som fra de som ikke kunne komme, så 

bestyrelsen har til hensigt at videreføre generalforsamlingen som 

eftermiddagsarrangement indtil videre.  

Arbejdsdage siden sidste Astrup Vig nyt har været præget af godt fremmøde. 

Især bro udsætningen (se senere i bladet) var præget af at flere grundejere havde 

medtaget velvoksne sønner og svigersønner, hvilket var til stor hjælp. Som et 

minus i forbindelse med bro udsætning bør nævnes, at Jørgen vil stoppe som 

formand for bro-lauget - et budskab han har delagtiggjort os i de seneste 15 år – 

men nu mener han det. 

Bent Arlund og Niels Kristian Kristensen ønskede ikke at modtage genvalg. En 

stor tak til disse for deres arbejde i de forgangne år. Som nye 

bestyrelsesmedlemmer blev indvalgt Erik Andersen nr 66 og Bibi Arlund nr. 43.  

Britta Bjerre nr 134 blev valgt som ny suppleant. Et hjerteligt velkommen til 

disse.  

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes stående bestyrelsesmøde i et 

hjørne af forsamlingshuset. Som det første trak de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

sig 2 meter væk og stirrede intenst på undertegnede, som dermed blev valgt til 

ny formand. Jeg takker for den udviste tillid, og håber at jeg får lejlighed til at 

lade mine 43 års erfaring som militær planlægger og sagsbehandler i nationale og 

internationale stabe smitte af på bestyrelsens arbejde. Den øvrige bestyrelse 

konstitueredes som følger: Erik Andersen nr 66, Næstformand. Ole Rasbech nr 

94 Kasserer. Karen Mortensen nr 83 Sekretær. Bibi Arlund nr 43 Redaktør. 

Britta Bjerre nr 134 Suppleant.  

Med ønsket om en strålende sommer 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Anders Nissen 

Formand 
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Bro-udsætning 
Bro-udsætningen foregik i år i et forrygende tempo, grundet 

pragtfuldt vejr, mange fremmødte og godt humør.  

Traditionen tro startede man med en lille én, i år dog kun den ene 

for ikke at kløjs i det ene, det andet, det første og mama's ben. 

Efter hårdt og 

målrettet arbejde i 

en times tid, 

forfriskede man 

sig med en 

pilsner, og senere 

med kaffe og 

rundstykker. 

Mange forhold blev indgående drøftet under disse velfortjente 

pauser. Specielt roste man de grundejere som havde medbragt 

unge, stærke sønner, som i væsentlig grad bidrog til arbejdets 

fremme.  

 

Bro-formanden nævnte flere gange 

at han syntes han var ved at blive 

for gammel, og at han gerne ville 

have en afløser. Der var dog bred 

enighed om at det havde han sagt 

de sidste 15 år, at han stadig var 

ung og at han sandsynligvis ville 

blive over 100. 
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Thors hammer 

klang over vigen og 

broen blev lagt ud 

uden 

nævneværdige 

genvordigheder. 

 

Traditionen tro blev 

dagen afsluttet med 

en god frokost, 

denne gang hos Pia 

og Henrik i nr 85. 
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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 20. juni 

Bålet tændes kl. 21.00 

kom frisk og vær med til at gøre aftenen festlig  

 

Medbring sangblad 

Grundejerforeningen er vært ved en 

øl/vand under arrangementet. 
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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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Referat fra generalforsamling i  
Astrup Vig grundejerforening 2015 

 

 

1.  Valg af dirigent. 

Mogens Andersen nr. 105 blev foreslået - og valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via    

indkaldelse i Astrup Vig Nyt. 

 

2.  Formandens beretning ( Beretningen kan læses på side 15 - 16 /red.) 

Formanden afsluttede med at takke alle hjælpere i foreningen og sendte en særlig 

tak til afgående bestyrelsesmedlem gennem mange år Niels Kristian Kristensen, 

samt til kasserer Ole Rasbech for hans store arbejde i.f.m. "modernisering" af 

regnskabssystemet. 

 

3.  Ole Rasbech fremlagde det reviderede regnskab. 

Birgit Nielsen ønskede et punkt i regnskabet "Vedligehold af området" nærmere 

udspecificeret fremover. Dette vil blive imødekommet. 

Herefter blev regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

4.  Indkomne forslag. 

Forslag vedr. Skt. Hans bål og strandsikring fra Tonny Høegh Poulsen nr. 154. 

Forslagene blev bragt i Astrup Vig Nyt nr. 1 marts 2015. 

Begge forslag forkastet af en enig bestyrelse. Begrundelse : Skt. Hans bålet vil 
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ikke kunne styres p.g.a. størrelsen, og ingen ønsker at stå brandvagt en hel nat 

efter et kæmpebål. - Strandsikring er ikke tilladt. Er undersøgt tidligere ! 

 

5.  Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent ( kr. 800,- pr. år) 

Ønske fra Ole Dahlgaard om udarbejdelse af budget fremover.  

Kassereren vil imødekomme dette + formidle det i Astrup Vig Nyt. 

Jens Peter Hedevang gjorde opmærksom på, at flydebroen snart vil kræve 

reparation / udskiftning = større udgift. 

Herefter snak frem og tilbage om kontingentstigning/søgning af 

fondsmidler/anslået pris osv.  Konklusionen blev : Vi går i tænkeboks til næste 

generalforsamling og undersøger forskelligt ang. projektet.  Alle er selvfølgelig 

velkomne til at bidrage..   Så  KONTINGENT UÆNDRET. 

 

6.  Valg iflg. § 5. 

Som optakt til valget gav næstformand Anders Nissen en lille "pep-talk" for at 

motivere YNGRE grundejere  til at stille op. 

På valg var Bent Arlund nr 43, Niels Kristian Kristensen nr 55 og Ole Rasbech nr 

94. Bent og Niels Kristian ønskede ikke genvalg. Ole genopstillede - og blev 

valgt. Nyvalgt blev Bibi Arlund nr 43 og Erik Andersen nr 66 (tidl. suppleant) 

Som suppleant valgtes Britta Bjerre nr. 134. 

Revisor Jørgen nr 110 og revisorsuppleant Mogens nr 105 blev genvalgt. 

 

Den officielle generalforsamling var nu slut, og vi gik over til : 

 

7.  Evt. 

Under evt. var der en livlig debat, hvor mange emner blev berørt.  

Der har været en del indbrud i området. Anders orienterede om 

"Nabohjælp.dk"  Adresselisten over alle grundejere vil blive bragt i næste blad. 

Adresselisten er med tlf.numre på de fremmødte, der ønskede det, men ønsker 

du - af hensyn til nabohjælp- at få dit telefonnr. med, kan du maile nummeret til: 

bibi.arlund@teliamail.dk, så det kommer med næste gang.  

Ved stranden og ved indkørslen til området vil der blive opsat skilte med 

"Nabohjælp"   - finansieres af foreningen. 

Jægere med løsgående hunde har været observeret inde i området. OBS. Nogle   
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grundejere har dog allerede påtalt det overfor jægerne. 

En grundejer opfordrede til udtynding af bevoksning ved "ko-vejen" for at bevare 

lys og udsigt. 

En nytilflyttet grundejer følte det som en straf at skulle betale indmeldelsesgebyr 

(200,-) til foreningen - følte det som en dårlig måde at blive budt velkommen på ! 

En grundejer kunne tænke sig, at der blev afholdt arrangementer f. eks. I form af  

foredrag af naturvejleder eller en person, som kendte til områdets historie - 

el.lign. En grundejer havde spørgsmål vedr. nyetablering af nedsivningsanlæg. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og 

takkede deltagerne for stort fremmøde og god ro 

og orden. 

Efter ovenstående snak om mangt og meget var 

det tid til det store kagebord. 

Bent, Anders og Oles hustruer havde lavet lækkert 

hjemmebag til teen og kaffen. 

 

30. Maj 2015 / km 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

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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BUDGETOVERSLAG ASTRUP VIG 2015 
KONTO 

     INDTÆGTER:     
   Kontingent            92.800  
   Indmeldesgebyr                  600  
   Annoncer               6.000  
   Salg Træ                  400  
   Diverse indtægter                  100  
         
   INDTÆGTER I ALT            99.900  
         
   OMKOSTNINGER:     
         
   Bestyrelsesmøder              1.200    
   Kontorartikler              6.500    
   Nets betalingssystem              1.200    
   Telefon                 300    
   Porto                 300    
   Bro              6.000    
   Vedligeholdelse området           28.000    
   Div. Arrangementer                 150    
   Generalforsamling              3.000    
   Større rep. området                      -      
         
   OMKOSTNINGER I ALT           46.650                     -    
   Renter                  150  
   RESULTAT           53.400    
         
         
   EGEMKAPITAL ULTIMO 2015     
         
   Bank 89600   
   Anpartkapital 25000   
   Aktie 1000   
         
   I ALT 115600   
   

      Budgettet bygger på, at vi ikke løber ind i større reparationer i år. 
 

      Er det tilfældet, vil egenkapitalen være 115.600 , og den likvide kapital 89.600. 

      Dette vil være en attraktiv situation, hvor vi kan afsætte et større beløb til bro-
en. 
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Formandens beretning 

Siden sidste generalforsamling har vi i bestyrelsen arbejdet med mange ting. 

Først vil jeg nævne, at Poul Carlsen, der i gennem mange år har holdt vore stier 

pænt klippede, har valgt at stoppe.  Vi var heldige, at der hurtigt meldte sig en 

afløser, så det er nu Leif Pedersen der forestår klipningen. 

En altid tilbagevendende post er dræn i området. Grunden til at vi valgte at 

forøge kontingentet sidste år, var at mange dræn er nedslidte, og vi vidste at en 

større reparation havde været meget dyr. Denne post kan også ses af 

regnskabet, men det komme Ole mere ind på.  Der er efterfølgende blevet 

spulet nogle dræn igennem på nogle stikveje, men der har ikke været de store 

udgifter. Poul Jensen har ikke vurderet at det var nødvendigt at gøre mere. Ole 

ved nr. 136 har selv afholdt omkostninger til at få drænet ud for grunden. 

Her i foråret er træerne blevet beskåret langs vejene, og grenaffaldet skulle nu 

gerne være fjernet.  

Bestyrelsen har givet grønt lys til at petanquebanen bliver repareret. Det er 

aftalt med Bent 102, Jørgen i 110  mfl. At de sørger for hvad der er nødvendigt. 

Så vidt jeg har set er det ikke kommet i gang endnu. 

Igen i år var vi heldige med vejret da broen skulle sættes ud. Jørgen var igen 

broformand, og havde fået samlet et større hold af medhjælpere. Specielt blev 

det bemærket, at mange havde taget sønner og svigersønner med så der var 

hjælp til det tunge arbejde.  Broen står så flot, så jeg kan kun sige – GODT 

ARBEJDE.  

Jeg vil gerne gøre opmærksom på at det er næste weekend den 6/6 der er 

træfældningsdag. Niels Kristian styrer dagen. De der kan deltage bedes tilmelde 

sig eller give Niels Kristian besked. 

Weekenden efter igen – den 13/6 er der oprydningsdag. Alle der har lyst kan 

være med.  

Der ligger lister hvor man kan skrive sig på hvis man har lyst til at hjælpe. 

Her i foråret er det en stor fornøjelse at se, at der har været godt gang i 

sommerhussalget. Det er dejligt at se at der nu er kommet så positiv en 
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udvikling i dette, da det har ligget stille længe. Der er nu kun gangske få 

sommerhuse til salg i Vigen, og endda nogen der kigger på opkøb af grund til 

opførsel af sommerhus.  

Jeg er blevet kontaktet af Grønning Vandværk. De er kommet til at lave en fejl 

ved beregning af vandafregningen for 1. halvår. De er kommet til at beregne 

vandafgift dobbelt, så der både er beregnet 3 kr. og 3,50 kr. pr. m2. Det vil blive 

modregnet ved næste opkrævning for 2. halvår.  

Til sidst skal lyde en stor tak til alle der har deltaget i årets arrangementer. Det 

er en stor og uundværlig hjælp for at vi kan holde området rydeligt og pænt. 

Også en tak til de der er mødt frem i dag.  

En særlig tak til Niels Kristian der har valgt at stoppe i bestyrelsen efter rigtig 

mange år. Vi håber på, at du stadig vil være aktiv i  området som du plejer at 

være. 

En speciel tak til Ole, der har kæmpet en gæv kamp med at gøre vores regnskab 

elektronisk. Derudover har du fået foreningen legitimeret ved de offentlige 

myndigheder. Det er et kæmpe arbejde du har udført her. Jeg har fået fortalt, at 

vore revisorer glæder sig til at regnskabet nu bliver nemmere at gå til.  

Tak for ordet. 
 

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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Nyt fra Øster Grønning Vandværk I/S 

Øster Grønning Vandværk har bedt os meddele i bladet, at 

de ved en fejl er kommet til at beregne kr. 3,00 for meget 

pr. m2 vand i 1. rate i år. Dette vil blive reguleret ved 

næste opkrævning. 

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 

 

 

Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 



18 

 

NABOHJÆLP 

 

Astrup Vig er med jævne mellemrum plaget af 

tyverier. Grundejerne opfordres til at benytte vores 

pragtfulde natur til vandreture, gerne på ”skæve” 

tidspunkter – tidlig morgen, sen aften. Hvis man ser 

noget unormalt eller direkte mistænkeligt, så kontakt 

den pågældende grundejer. Hvis man ser 

igangværende indbrud, så ring 112. Hvis politiet har 

en patrulje i nærheden så vil de komme, men de kan ikke afbryde igangværende 

opgaver.  

Vedlagt dette nummer af Astrup Vig nyt findes en fortegnelse over alle 

grundejerne. Hvor telefonnummer er kendt er dette anført. Bestyrelsen 

opfordrer til at alle oplyser deres telefonnummer og giver samtykke til at dette 

påføres grundejerlisten.  

Man har også mulighed for at tilmelde sig NABOHJÆLP på internetadressen  

           https://din.nabohjælp.dk/account/signup 

Tilmeldingen giver mulighed for at sætte sig selv i netværk med de naboer som 

også er tilmeldt nabohjælp. Man kan så dele oplysninger om telefonnumre og 

planer for fravær (ferie m.v.), så naboerne kan holde øje med hinandens 

matrikler, og underrette hvis der sker noget. 

Efter tilmelding får man tilsendt nogle nabohjælp klistermærker til at sætte på 

døre og vinduer (skulle virke afskrækkende). 

Bestyrelsen arbejder på at få opsat store nabohjælp skilte ved områdets land- og 

sø- adgangsveje.  

Med tiden kunne man slutte hele Grundejerforeningen Astrup Vig sammen via 

nabohjælp.dk. 
 

  ___________________________________________________________________ 

 

 

https://din.nabohjælp.dk/account/signup
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Aktivitetskalender    for   2015 : 

 

28.     febr. Bestyrelsesmøde 

22.   marts Bestyrelsesmøde 

  2.     maj Bro-udsætning  

30.   maj Generalforsamling      

  6.    juni Træfældning  

13.  juni Oprydningsdag    

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

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

27.  sept. Bestyrelsesmøde 

 

 

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

 

 

Han søgte hyre på et skib, og kaptajnen, der var kendt for sin sarkasme, 

sagde: - ja, det er vel den gamle historie. De sender familiens idiot ud at sejle. 

- Nej, nej, svarede manden, tingene har skam ændret sig siden deres ungdom. 

 

Er det ikke rædsomt? jamrede hun: - jeg har ikke en ordentlig kjole at tage 

på til firmafesten på lørdag ... 

- Tænk ikke på det skat. Jeg inviterer bare frøken Olsen med i stedet. 
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Bestyrelsen for Grundejerforeningen  

  

 Anders Nissen , Astrup Vig 41 (formand) 

 Spangsbjerg Have 20 

 8800 Viborg 

 Tlf.:  5195 2407 

 e-mail:  nissen55@yahoo.com 

 

 Erik Andersen (næstformand) 

 Astrup Vig 66 

 7870 Roslev 

 Tlf.: 42216910 

 e-mail: lnn39@hotmail.dk   

   

 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   

   

 Bibi  Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet) 

 Solbjerg 41,  

 7400 Herning 

 Tlf. 26 18 04 97 

 e-mail: bibi.arlund@teliamail.dk 

    


