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Formandens indlæg
Nu falmer skover trindt om land og broen ere indtagen.
Den offentlige service for vort område er under forandring.
Siden sidste Astrup Vig Nyt, har Skive Kommune igangsat opsætning af
en ny affalds-ø til erstatning for skraldevogn hidtil har afhentet affald ved
de enkelte matrikler. I fremtiden skal vi selv bringe vores affald op til
affalds-øen, men det vil reducere støvgenerne og sliddet på vores veje
og rabatter.
I år har vi også oplevet at slamsugeren ikke holdt sig ude på stamvejene,
men kørte ind på de enkelte matrikler og flere steder trykkede
rabatter, indkørsler, græsplæner med mere. Nogle grundejere har ved
den lejlighed fået henstilling om at beskære bevoksning inde på
grundene for at give plads til slamsugeren. DETTE ER FORKERT! I
henhold til regulativet
(http://skivevand.dk/sites/default/files/Pjece_www.pdf) må
bundfældningstanken højst ligge 50 meter fra adgangsvejen,
hvilket i langt de fleste tilfælde betyder at slamsugeren kan holde
ude på stamvejen og suge via en slange.
Renovationsfirmaet Slamsson har efterfølgende været ude og
udbedre skaderne, de steder hvor grundejerne havde oplyst
bestyrelsen om dem.
I den forbindelse forlyder det at Skive Kommune vil igangsætte
kloakering af Astrup Vig Grundejerforenings område indenfor de
næste sandsynligvis 2-5 år.
Vi er ikke informeret officielt endnu, men øjensynligt ønsker
kommunen at kloakere ALLE sommerhusområderne.
På bestyrelsens vegne
Anders Nissen
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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Oversvømmelse ved broen

Den 9. august var der så meget
vand i fjorden, at den faste bro
næsten var oversvømmet.
Det er usædvanligt at man skal gå
op for at komme til flydebroen.

Du kan også få Astrup Vig Nyt på mail....
Du kan også modtage bladet elektronisk - i din mailboks.
Send en mail og oplys om du ønsker bladet som mail og fysisk blad,
eller kun på mail.

Redaktør: bibi.arlund@teliamail.dk
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Indkaldelse til generalforsamling 2017
Der indkaldes hermed til generalforsamling
den 27. maj 2017 kl. 14.00
i Grønning Forsamlingshus
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 6.maj 2017.

For at have en mulighed for at videreformidle evt. indkomne forslag fra
grundejerne til behandling på generalforsamlingen i 1. nr. af Astrup Vig Nyt, er
udgivelsesdatoen rykket til 14. dage før generalforsamlingen.
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Broindtagning den 24. september
Bro-indtagningen forløb
problemfrit i strålende sol og
vindstille. 9 arbejdsduelige
parcellister og
Grundejerforeningsformand
Anders mødte klokken 0800, og
efter nogen snak omkring
bænken, bredte der sig en
begyndende utilfredshed med den
sendrægtige udskænkning af
morgendram. Anders rådede
straks bod herpå, og
veltilpasheden bredte sig.
Indtagningen gik i gang, samtidig
med fremskaffelse af diverse manglende effekter - som
sædvanlig.
Broformand Mogens, assisteret af
Anders og tilskyndet af flere, sørgede
for første ølpause inden klokken 0900.
Flere glædede sig over at man derved
undgik gentagelse af sidste års
karrighed med ølpauser. Vi nåede
endog 2 ølpauser mere.

Midt formiddag bød
Mogens højlydt og
hjerteligt velkommen til
"morgenbollepigerne"
Birgit og Annadoretha,
som serverede smurte
rundstykker og kaffe.
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De fleste fik nok en
dram (eller 2), for at
holde velværet ved lige.
Broen var taget ind og
stablet inden klokken
1200.
Broindtagningsfrokosten
blev i år holdt hos Jens
Peder, og man kunne
fortsat nyde det gode
vejr på terrassen, indtil
man brød op hen ad 21tiden.

FÆLLESOMRÅDETS FORMÅL?
I 2007 fik den daværende bestyrelse en skovrider til at lave oplæg til
udarbejdelse af en pleje-plan for grundejerforeningens område.
Dette resulterede i et skriftligt oplæg og en spadseretur i området med
skovrideren og cirka 30 sommerhusbeboere.
Derefter løb projektet desværre ud i sandet.
Nuværende bestyrelse ønsker at starte projektet op igen.
Som grundlag for det videre arbejde med pleje-planen sluttede skovriderens
oplæg med en opfordring til at opstille formål med fællesarealerne.
Skal det være skov, vildtvenligt, publikumsvenligt, åbne arealer med udsigt?
Skal man kunne færdes alle steder, eller skal det som nu være "vildnis med stier"?
Grundejerne anmodes om at komme med ideer (helst skriftligt) til bestyrelsens
videre arbejde. Så stemmer vi om det til næste generalforsamling.
På bestyrelsens vegne
Anders Nissen
formand
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Molokker – vores nye affaldssystem
For de der ikke har mulighed for at følge dette nye tiltag har Lone fra
nr.66 taget billeder fra etableringen af det nye affaldssystem.

Ikke 1. spadestik
men noget der
ligner …

.
Så sker der pludselig noget

Fra uge 43 skal det nye affaldssystem tages i brug, herefter får vi ikke længere
tømt affaldsbeholdere ved de enkelte sommerhuse.
Der er sendt brev rundt til alle grundejere med retningslinjer.
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Hvis nogen har et tråd affaldsstativ i overskud, er Ole interesseret i det til sit
udlejningshus. Ole Bak kan træffes på tlf. nr. 30 51 87 21.

>>MANDEHØRM PÅ STRANDEN <<

Formanden spadserer ned ad stien til stranden, og antræffer
petanque-banden på bænken med øl i hånd.
"Er du ude at inspicere fædrelandet?", spørger Jørgen.
"Ja, jeg må jo sikre mig at ulovlighederne ikke griber om sig i
de kystnære områder", svarer formanden.
Bent smider resolut en tom øldåse hen ad græsset.
"H O L D T", ytrer formanden.
"Ja", siger Jørgen "da vi havde den rigtige major, gik han
altid rundt med cigar skruet i mundvigen, en lille
morsom militær-hat på hovedet og spadserestok i hånden, og
sagde: Jeg er ude at inspicere fædrelandet".
"Hvad fanden mener du med "rigtig" major?", spørger
formanden opbragt.
"En ondskabsfuld satan", indskyder Jacob.
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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

Åbningstider - mandag - torsdag
fredag
lørdag og søndag

Tips - Lotto
7.00 - 20.00
6.00 - 20.00
7.00 - 20.00
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Fejring af efterårsjævndøgn
Hvem fejrede efterårsjævndøgn i Vigen?
Er der nogen som har kendskab til dette fænomen?
1 kvinde og 2 mænd.
Det så rigtig hyggeligt ud, bordet og kransen af tang var pyntet med frugter
og blade.
Fint bålsted i midten af kredsen.
Kvinden havde en stor flad ”tromme” hun slog på imens der blev råbt ud
mod skov og vand, som en velsignelse,
Derefter alle 3 på samme tid.

Tekst og foto

Lone nr. 66
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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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Et tilbageblik!
Til træfældning var der tilmeldt 3 personer, men fremmøde og kaffe viste 9
personer. Til oprydningsdagen var der tilmeldt 24 personer, men til kaffen hos
Mary og Harry var der 31 personer.
Der var afbud både til træfældning og oprydningsdagen, men positivt fremmøde
uden tilmelding.
Tak til Mary og Harry der var vært til et ”knald” af en fest kl. 18:00.
På bestyrelsens og egne vegne vil jeg gerne takke for fremmøde og positivt
samarbejde vedrørende vort fællesområde.
Træmand / næstformand Erik nr. 66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvad nu?
Muldvarpeskud påkørt af
robotplæneklipper.
Hvem vinder, kommer der flere
skud eller....

Meget har vi set i Astrup Vig men..
Flyvefisk eller
afbrudt måltid for måger ??
Tekst og foto

Lone nr. 66
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Vis hensyn
og kør efter
forholdene
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Aktivitetskalender
14.
8.
06.
13.
27.

jan.
april
maj
maj
maj

10.
17.
24.
24.
23.
7.
14.

juni
juni
juni
juni
sept.
okt.
okt.

for 2017 :

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bro-udsætning kl. 8:00 - ved vandet
Astrup Vig Nyt nr. 1
Generalforsamling - kl. 14:00 - 16:00
Grønning Forsamlingshus
Træfældning kl. 8:00 - ved vandet
Oprydningsdag kl. 8:00 - ved vandet
Astrup Vig Nyt nr. 2
Sankt Hans kl. 21:00
Husk sangbog
Bro-indtagning kl. 8:00 - ved vandet
Bestyrelsesmøde
Astrup Vig Nyt nr. 3

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

-

Det er altså uretfærdigt, udbrød knægten.

- Det er min far der laver mine lektier, men det er mig der får de dårlige
karakterer.

Fru Hansen sad ved toiletbordet og kom fugtighedscreme i ansigtet, da hendes lille
barnebarn spurgte hvad hun lavede.
- Jeg bruger denne creme til rynker, svarer hun.
- Den er virkelig god mormor. Du får flere og flere af dem.

19

Bestyrelsen for Grundejerforeningen
Anders Nissen , Astrup Vig 41 (formand)
Spangsbjerg Have 20
8800 Viborg
Tlf.: 5195 2407
e-mail: nissen55@yahoo.com

Erik Andersen, Astrup Vig 66 (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
Karin Winther, Astrup Vig 25(sekretær)
Vestervang 17
7800 Skive
Tlf.: 29 44 72 10
e-mail: karin.winther@midt.rm.dk
Bibi Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet)
Solbjerg 41,
7400 Herning
Tlf. 26 18 04 97
e-mail: bibi.arlund@teliamail.dk
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