
1 

 

Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________   
juni  2017 nr. 2 

 

I Astrup Vig giver vi os god tid. Hygge-billede af Poul Carlsen og Harry Jensen. (foto 41) 

I bladet kan du bl.a. læse:  

Referat fra generalforsamling 2017 

Formandens beretning 

Opstart af Skovfælder holdet 

Arrangementer i 2017 
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Formandens indlæg 

Generalforsamlingen 2017 kan betragtes som en milepæl i grundejer-

foreningens historie, idet det var her vi fik vedtaget køb af en 

vedligeholdelsesplan for vores 12-15 hektar fællesareal. Den kommer vi til 

at beskæftige os mere med i dette og kommende blade, for at sikre 

medlemmerne indflydelse på planens udformning. 

Der var flere andre emner på generalforsamlingen, som kræver ekstra 

opmærksomhed: 

- De som er interesserede i at få etableret fiber-bredbånd i området, 

bedes sende en mail til undertegnede snarest, så vi kan få overblik over 

hvor mange som er interesserede. Som svar på mails kan jeg 

tilbagesende det materiale vi har fået fra Eniig, som vil have at minimum 

50% bestiller, førend de vil starte projektet. 

- De som er interesserede i at deltage i den fremtidige vedligeholdelse af 

fællesarealet, bedes sende en mail til undertegnede. "Skovfolket" vil 

arbejde efter vedligeholdelsesplanen og bestyrelsens retningslinjer, i 

perioden november til marts. Det træ skovfolket fælder beholder de til 

eget brug. 

- Et sidste fokusområde i denne omgang er vores rabatter. 

Hegnslovens ord er klare: 

§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig 

færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje 

værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn 

plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid 

kan holdes indenfor skellinjen.  

Grundejerforeningen har tidligere fået beskåret grene hvert andet år, som 

en kostbar nødløsning.  

De fleste holder vegetationen pænt indenfor skellinjen, men der er 

desværre mange steder hvor vegetationen i mange år har fået lov til at 

skyde ud, så der nogle steder står træer helt ud i vejkanten.  

Disse grundejere kan forvente særskilt brev fra bestyrelsen herom.  

 

Med venlig hilsen  

Anders Nissen, formand  
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Husk Sankt Hans aften i aften.  

Vi mødes ved stranden kl. 21.00 og synger et par 

sange.  

Aftenens båltaler er:  

Stadsarkivar Niels Mortensen fra nr. 80. 

Vi håber på dejligt vejr, og at se mange til en hyggelig aften,   

tag gerne sangblad med. 
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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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Referat efter generalforsamling i ASTRUP VIG Grundejerforening 

27. Maj 2017 i Grønning forsamlingshus 

 

 

Dagsorden: 

Velkomst ved formand Anders Nissen til ca. 65 fremmødte, hvorefter vi sang Astrup 
Vig Visen. 
 

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/bestyrelsens beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne 
år 

Beretningen blev flot præsenteret med tilhørende PowerPoint (formandens beretning kan 

læses på side 12/red). 

Efterfølgende var der spørgsmål / lidt snak frem og tilbage specielt omkring 

Vedligeholdelsesplanen, som bestyrelsen har arbejdet for. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Ole Rasbech fremlagde det reviderede regnskab som efterfølgende blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 
a. Fra bestyrelsen: 

1. Køb af vedligeholdelsesplan fra Hede Danmark: 
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Længere diskussion om nødvendighed af en vedligeholdes plan, med argumenter for og 

imod. Bestyrelsen v. Anders pointerede, at det kun er planen der købes, da Hede Danmarks 

udførelse af planen minimum vil koste 100.000 kr. pr. år i minimum 5 år. Dette beløb ser 

bestyrelsen ikke som en mulighed, og vil anbefale at planen skal ligge til grund for fremtidig 

skovning i området, udført af grundejerne. I forbindelse med udformningen af planen vil 

Hede Danmarks repræsentant gerne i dialog med grundejerne, for at disse kan få indflydelse 

på udfærdigelsen både dem som ønsker vandudsigt og andre der ønsker at invasive vækster 

begrænses. 

Ligeledes vil Hede Danmark hjælpe grundejerne med at fælde problematisk beplantning på 

egne grunde, for ejerens betaling. Ved at flere går sammen, kan prisen hermed reduceres. 

Der blev vist billeder fra flere årtier, hvor det tydeligt fremgik, at ejendommen, hvor Poul 

Carlsen bor i dag, havde panoramaudsigt tilbage i 1954. Siden udstykningen har de fleste 

grundejere plantet træer for at skabe læ og disse er gennem årene vokset godt til, og kan i 

dag give problemer, hvis der kommer en rigtig storm. 

Ekstraudgave af Astrup Vig nyt udsendt i april indeholdt en beskrivelse af planen samt en 

stemmeseddel med fuldmagt til brug for afstemningen. Inden generalforsamlingen var 

indkommet ca. 30 stemmesedler. 

Ved afstemningen blev bestyrelsens forslag godkendt med 64 stemmer for og 3 

imod  

2. At der i stedet for træfældningsdagen bliver etableret er ”træ-hold” på samme måde, 

som der er et ”bro-hold”.  

o Træholdet skal sørge for at der bliver tyndet ud i fællesarealet. 

o Træholdet arbejder efter vedligeholdelsesplanen og bestyrelsens retningslinjer – 

i vinterhalvåret - i stedet for en formiddag midt på sommeren 

o Interesserede til at være på træholdet, kan melde sig til bestyrelsen eller på ge-

neralforsamlingen 

Der var blandt medlemmerne enighed om at forslaget var en nødvendighed for 

at Vedligeholdesplanen kan gennemføres.  

En håndsoprækning viste at 10-12 personer umiddelbart var interesserede i at 

deltage. 

b. Fra medlemmerne 

3. Nr. 130 Jakob Bro Sørensen 

o Jeg vil hermed gerne foreslå en vedtagelse at træer på alle fællesarealer fældes 

og at der fremover skal være beplantning af lavt voksende buske og krat i øer. 

Indimellem disse øer skal der en gang om året i september måned brakpudses 

så arealerne ikke springer i skov igen. 
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Stilleren var ikke til stede. Forslaget har tidligere været fremført. 

Ved håndsoprækning var ingen for forslaget. Forslaget blev forkastet. 

4. Nr. 44 Bent Poulsen 

o Undersøge mulighed for fiber bredbånd i Astrup Vig 

Indlæggelse af bredbånd vil kræve at halvdelen af grundejerne tilmelder sig fiberbredbånd. 

Herefter vil der være en engangsudgift på 750 kr., samt en månedlig leje på 199 kr. (afgift til 

staten) for data 10/10 MB og 129 for den mindste TV pakke. 

Flere medlemmer synes det er en høj pris i et sommerhusområde og flere har ved samme 

selskab allerede fiberbredbånd på hjemadressen. 

Bestyrelsen vil kontakte Eniig for at høre, om der er andre muligheder for et 

sommerhusområde. For at afdække hvor mange der er interesserede i en bredbåndløsning, 

vil der i næste Astrup Nyt blive en generel orientering, og interesserede grundejere kan 

herefter kontakte bestyrelsen. 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår forhøjelse med kr. 300 til i alt 1100 kr. 

Det diskuteredes, hvorfor bestyrelsen allerede nu forslår kontingent forhøjelsen, når 

vedligeholdelsesplanen endnu ikke er udfærdiget. Kontingent for 2017 er betalt og 

forhøjelsen vil først være gældende for 2018, hvor planen vil blive igangsat. 

Det øgede kontingent er for at sikre, at der er midler til maskinhjælp, flisning af grene mm. 

når skovholdet begynder deres arbejder. 

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget med 54 stemmer for og 11 imod 

6. Valg ifølge vedtægterne § 5 

På valg var Erik Andersen, Ole Rasbech og Bibi Arlund. 

• Bibi Arlund (nr. 43) modtog genvalg. 

• Erik Andersen og Ole Rasbech ønskede ikke genvalg.  

Nyvalgt blev  

• Aase Ejsing Andersen nr. 52 

• Esper Thygesen nr. 89 

Suppleant: 

• Leif Pedersen nr. 59 modtog genvalg. 
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Revisor og revisor suppleant: 

• Revisor Niels Winther nr. 25. modtog genvalg 

• revisorsuppleant Mogens Andersen nr. 105 modtog genvalg  

 

7. Evt. 

• Anders: Midtjysk Elselskab er i gang med udbedring i el skabene. Arbejdet er sendt i 

entreprise. Er der problemer kan Anders være behjælpelig med tlf. nummer til firma. 

• Erik: Anmoder om tilmeldinger til vedligeholdelsesdagen 

• Erik: Ved problemer med broen kan han kontaktes (nr. 66) 

• Harry 124: Ønsker opslagstavler ved affalds ø, for tydeligere at beskrive hvad der må 

komme i Molokkerne og hvad den enkelte grundejer skal køre til Kåstrup. 

• Mary 124: Der er problemer med løse hunde. 

o Anders kontakter udlejere for at sikre at der i kontrakter står at løse hunde 

ikke er tilladt 

o Ligeledes er der problemer med smidte fyldte hundeposer 

• Mogens 105: Rabatterne bør skrabes af 

• ??: Flaskehullerne er for små til at poser med flasker kan droppe ned. 

o Flaskehullerne er små for at sikre at der ikke kommer husholdningsaffald blandt 

flaskerne 

• Gurli: ønsker affaldsbeholdere til pap, der ofte kommer i container til husholdningsaf-

fald 

o Pap skal bringes til Kåstrup 

• Nr. 59: Ønsker øl og vand til næste generalforsamling 

o Blev udeladt i år da der i 2016 kun blev solgt 2 øl 

o Bestyrelsen tog ønsket til efterretning 

• Flere ønskede andet tidspunkt for generalforsamlingen end lørdag kl 14. 

o Nogle ønskede generalforsamlingen tilbage som et aftensarrangement for at 

styrke der sociale (mulighed for hyggesnak). 

o En ønskede det som ”brunch” 

• Bestyrelsen vil arbejde videre med ønsket 

• Anders: Var blevet opmærksom på at andre grundejerforeninger havde ansøgt og fået 

borde og bænke via Skive Kommune 
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Anders sluttede generalforsamlingen med at takke Ole for mangeårigt arbejde som kasserer 

- for at have ført grundejerforeningen ind i en ny 

tidsalder, ved at overgå fra kolonnebøger til at 

føre regnskabet elektronisk 

Ligeledes takkede han Erik for hans tid i 

bestyrelsen for bl.a. at have udskiftet borde og 

bænke. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og 

takkede deltagerne for fremmøde og god ro og 

orden. 
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20170527 Generalforsamling Bestyrelsens Beretning 

 
Sidste generalforsamling var vi cirka 40 personer som deltog, i år er vi cirka 64. 

 

NYE GRUNDEJERE 

I det forløbne år har nr. 47, 99 og 108 fået nye ejere, som vi byder hjertelig velkommen. 

 

RENOVATION 

Renovationsbilerne har i mange år forårsaget megen skade på vores grusveje og 

rabatterne. I løbet af efteråret henvendte kommunen sig heldigvis og orienterede os om 

at renovationsbilerne ville blive erstattet af "Molokker". Grundejerforeningen fik ingen 

indflydelse på om vi skulle have molokkerne eller ej, vi fik kun indflydelse på hvor de 

kunne placeres. Efter besigtigelse af området blev vi enige med kommunen om samme 

placering som den oprindelige affalds-ø. 

De 49m2 af grundejerforeningens fællesareal som molokkerne optager er blevet om-

matrikuleret til NOMI4S og grundejerforeningen har fået erstattet området med 80 

kr/m2, ialt 3920 kr.  

Det er bestyrelsens opfattelse at molokkerne falder godt i med det øvrige område. 

Bestyrelsen har kun modtaget positive reaktioner på molokkerne fra grundejerne.  

Der var som bekendt også slanger i paradis: Bestyrelsen må jævnligt konstatere at der 

proppes papkasser m.m. i dagrenovation, ligesom der på det seneste er hensat 

plasticsække med haveaffald op ad molokkerne. Dette er naturligvis fuldstændig 

uacceptabelt.  

 

KLOAKERING 

I løbet af årets tømning af septiktanke, sivebrønde og bundfældningstanke oplevede flere 

grundejere at slamsugerbilen kørte ind i indkørslerne og beskadigede disse, 

græsplænerne, bevoksningen og rabatterne, og chaufføren efterlod besked til flere 

grundejere om at de skulle beskære deres haver inden han kom igen. Efter henvendelse 

til FKSSlamson enedes vi om: 

- at regulativet foreskriver "3 meter bred kørefast vej indtil en afstand af maksimalt 50 

meter til tanken" 

- at de fleste brønde ligger indenfor 50 meter fra stam- eller sideveje. 

- at sommerhusindkørsler ikke kan påregnes at kunne bære tung trafik. 

FKSSlamson sendte en medarbejder ud som udbedrede skader kendt af 

grundejerforeningen. 

FKSSlamson Formand (kloakmester) Mogens Kristensen anmodede om at grundejerne i 

fremtiden henvendte sig direkte til ham med lignende klager. Formanden er i besiddelse 

af hans kontaktoplysninger.  
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Sædvanligvis velunderrettet kilde har tidligere orienteret os om at Skive Kommune 

sandsynligvis ville igangsætte kloakering af Astrup Vig (adresserne på vejen) indenfor de 

næste 2-5 år. Da flere grundejere spurgte til detaljer, spurgte vi Skive Kommune.  

Hverken i nugældende spildevandsplan eller den der er i høring og som skal gælde frem 

til 2028, er planer om kloakering i Astrup Vig området. Årsagen er at udgifterne til 

kloakering i et af de andre Sallingske sommerhusområder eksploderede med en samlet 

(ekstra?) regning på 20 millioner, og at dette har dæmpet kommunens virketrang.  

At der er mere end 10 års udsigt til kloakering af området, giver anledning til at nævne 

følgende:  

Hvis der er nogle grundejere der har gamle septik-, sive-, bundfældningstanke eller 

lignende systemer som ikke virker optimalt, så vil Grundejerforeningen anbefale at man 

får afhjulpet fejlene.  

Løsningen er IKKE i våde perioder at pumpe overskudsvæsker op og ud i terrænet.  

 

ANMELDELSE AF HINANDEN 

I forlængelse heraf er det nødvendigt at nævne et kedeligt tilfælde, hvor en grundejer 

anmeldte en anden grundejer til kommunen, for at have etableret en vold af byggeaffald 

(beton og træ med sømbeslag) dækket med overskudsjord. Dette medførte at den 

anmeldte alt ialt måtte betale 36.000 kr for bortskaffelse, håndsortering, analyser o.s.v..  

Hvis kommunen får en anmeldelse hvor der er "væsentlige kommunale interesser på 

spil", så skal kommunen reagere.  

MEN, det ville godt nok have været mere praktisk om grundejerne havde snakket 

sammen om problemet, eventuelt havde spurgt grundejerforeningens bestyrelse inden 

man foretog en anmeldelse.  

  

DRÆNING 

Siden sidst har vi drænet omkring stamvejen mellem nr 52-54 og 64, hvor der kunne stå 

ankeldybt vand på stamvejen i våde perioder. 52 og 54 har betalt for dræning inde på 

deres matrikler, mens grundejerforeningen har betalt for at føre ledningen under vejen til 

afløb i grøft inde på nr 64. 

 

Et fremtidigt dræningsprojekt kunne være sidevejen 67-81 som altid har været plaget af 

vand, dog mest inde på grundene. Inden bestyrelsen går videre med den plan, må vi dog 

anmode grundejerne om at få fjernet den vegetation (træer) som i årenes løb har 

knobskudt fra matriklerne ud i rabatten. 

 

Der findes ingen oversigt over dræning i Astrup Vig. Kommunen har det ikke. Poul 

Carlsen undersøgte, spurgte gårdejerne og var endog i arkiver efter dødsboer, men 

kunne ikke finde noget. 
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BESKÆRING LANGS VEJENE 

Ved sidste generalforsamling blev det foreslået at man sløjfede udgiften til beskæring af 

bevoksning langs vejene, idet det er den enkelte grundejers ansvar at sørge for at 

bevoksningen på grunden ikke knobskyder udenfor.  

Forslaget blev forkastet idet bevoksning tidligere har medført problemer for 

renovationsbilerne og påtaler fra brandberedskabet, så grundejerforeningen var 

nødt til at gøre det, for ikke enkelte grundejeres manglende 

vedligeholdelse skulle standse renovation eller redningskøretøjer..  

Da renovationsbilerne ikke længere kommer i området, afventer emnet køb af 

Fællesareal Vedligeholdelsesplan, som også kan komme til at indeholde henstillinger til 

grundejerne angående bevoksninger på grundene m.v.. 

Astrup Vig er udlagt, foruden grundene, med 10 meter brede veje, undtagen sidevejene 

ind til de sydligste grunde som er 6 meter brede. Mange steder har man i årenes løb 

undladt at fælde friske buske som er skudt op mellem skel og vej. Disse buske er i årenes 

løb vokset til træer, således at det flere steder ikke længere er muligt for 

grundejerforeningens entreprenør at beskære vandrette grene ind til skellinje. 

Skelpælene kan være vanskelige at finde, men de små tele-bokse som står langs vejene 

står som regel ved siden af en skel-pæl.  

Bestyrelsen anbefaler at grundejerne snarest får fældet træerne mellem skel og vej. 

Enkelte grundejere kan forvente at modtage brev herom. 

 

Det er glædeligt at se at så mange grundejere har fulgt bestyrelsens opfordringer til at 

tynde ud i eller helt fjerne  de gamle høje graner inde på grundene. Der mangler dog 

stadig en del. Bestyrelsen er bekendt med at man kan få problemer med 

forsikringsselskaberne hvis høje træer er til fare for egne eller naboers bygninger.   

  

VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESAREAL 

Træfældnings-formiddagen 2016 havde cirka 10 deltagere, og oprydningsformiddagen 

cirka 20. Interessen for grill-festen var overvældende, men måtte naturligvis begrænses til 

de som havde deltaget i arbejdet.  

To formiddage i juni og begrænset fremmøde, har i alle årene vist sig utilstrækkeligt for 

vedligeholdelse af de 12 hektar fællesareal.  

Ved sidste generalforsamling blev det foreslået at man flytter træfældning til tidligere på 

året - evt. feruar eller marts - når træerne er uden blade og saft i stammerne. Dette 

bliver en del af Fællesareal Vedligeholdelsesplan, og bestyrelsen har af samme årsag aflyst 

træfældningsformiddagen som var planlagt til 10 juni 2017. 

Tidligere har bestyrelserne givet skriftlige tilladelser, men i de seneste år havde der 

indsneget sig forskellige mundtlige aftaler, som ikke altid var kendt imellem bestyrelserne 

og somme tider ikke engang imellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer i samme 
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bestyrelse. Derfor har bestyrelsen i årets løb søgt at formalisere disse aftaler på skrift - 

det er blevet til 4. Afhængigt af hvordan vi udmønter vedligeholdelsesplanen vil disse 

skriftlige aftaler kunne videreføres, omskrives eller opsiges.  

Der har i alle årene været problemer med at finde nok frivillige til 

vedligeholdelsesarbejdet, og der har været andre problemer. Hovedproblemet har været 

at de få forsamlede frivillige hvert år har diskuteret hvad de skulle lave, uden 

nødvendigvis at have overblik over eller forstand på opgaven. Nogle gange har opgaven 

været vendt i bestyrelsen, også uden at der nødvendigvis har været overblik eller 

ekspertise til stede. 

I 2008 var den daværende bestyrelse meget tæt på at købe en vedligeholdelsesplan fra 

Skovdyrkerforeningen for 15.000 kr - men initiativet løb ud i sandet. 

Prisen for en vedligeholdelsesplan er i dag 25.000 kr, som tiden går vil denne pris stige. 

Idet krattet har bredt sig yderligere i de forløbne 9-10 år siden sidste tilløb til køb af plan 

- og stadig breder sig - er bestyrelsen enige i anbefalingen af køb af 

vedligeholdelsesplanen. Når vi har vedligeholdelsesplanen i skuffen vil den altid kunne 

anvendes, spørgsmålet er blot hvordan. 

Et er hvordan planen udformes, og der vil alle grundejere få mulighed for indflydelse, 

enten i direkte samtale med HedeDanmarks skovfoged, eller via brev/mail. Skovfogeden 

og bestyrelsen vil kunne opstille forskellige valgmuligheder, således at planen vil kunne 

komme til afstemning - på næste generalforsamling, eller før på en ekstraordinær, eller 

ved afstemning pr brev. Systemet med fuldmagter vi har anvendt op til nærværende 

generalforsamling har vist sig at virke godt.  

Når planen er udformet og vedtaget er spørgsmålet hvordan den skal gennemføres. 

HedeDanmark vil naturligvis lægge op til at de skal gennemføre planen, men dette vil 

koste mange penge. Bestyrelsen vurderer det som meget usandsynligt at der 

nogensinde kan findes flertal til betale f.eks. 1000 kr ekstra pr grundejer pr år i 5 år.  

Derfor er det mest sandsynligt at vedligeholdelsesplanen i første omgang søges 

gennemført ved frivilligt arbejde, men hvor vi løsriver os fra tanken om een træfældnings-

formiddag i juni månded.  

I stedet kunne der arrangeres et "skov-sjak" (i lighed med "bro-sjakket"), som 

vedligeholder området i etaper efter opgaver udstukket af bestyrelsen på grundlag af 

vedligeholdelsesplanen. For at dette kan virke bør formanden for "skov-sjakket" være 

medlem af bestyrelsen - og have et kendskab til bevoksningspleje som i praksis rækker ud 

over parcelhus-haven (for eksempel en landmand eller skovfoged). 
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Hunde er velkommen i området,  
men de skal holdes i snor. 

Udlejer du dit sommerhus, er det vigtigt 

at lejere også bliver gjort opmærksom 

på at hunde skal holdes i snor.  

På generalforsamlingen blev vi gjort 

opmærksom på, at der på mange 

grunde bliver lagt fyldte hundeposer.  

Vi opfordre til at hundeposer ikke 

bliver smidt i naturen. De er lang tid 

om at gå til og det er træls når 

græsslåmaskinen kommer forbi. 
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Er du interesserede i at deltage i den fremtidige vedligeholdelse 

af fællesarealet, så send en mail til Anders Nissen på  

mail:. nissen55@yahoo.com  

 

"Skovfolket" vil arbejde efter 

vedligeholdelsesplanen og 

bestyrelsens retningslinjer, og vil 

primært fælde træer i perioden 

november til marts. Det træ skovfolket 

fælder beholder de til eget brug. 

 

Se også formandens indlæg til 

generalforsamlingen. 
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På generalforsamlingen var der igen debat om det var muligt at få Eniig til 

at trække fibernet kabler ind i vores sommerhusområde. Kablerne er 

trukket til kanten af sommerhusområdet. 

Er du interesserede i at få etableret fiber-bredbånd, vil vi bede dig sende 

en mail til formand Anders 

Nissen hurtigst muligt, så vi kan 

få overblik over hvor mange der 

er interesserede. Anders vil som 

svar på mails tilbagesende det 

materiale vi har fået fra Eniig, 

som vil have at minimum 50% 

bestiller, førend de vil starte 

projektet op.  

Mail til: 

nissen55@yahoo.com 

 

 

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 
 

mailto:nissen55@yahoo.com
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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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Oprydningsdagen 17. juni oprandt med strålende solskin 

og kun let vind og med 12 tilmeldte aktører. Ikke mange i betragtning 

af ca. 100 huse i området, men det mærkeligste ved dagen var at ikke 

én eneste fra bestyrelsen mødte op !!!  

Vi har været med siden 1994 og har aldrig oplevet det før. 

Nå, men Jørgen (110) mødte op med Gl. Dansk/Dr. Nielsen så vi 

kunne starte. Vi delte nogle opgaver imellem os og gik i gang. 

Undertegnede tog buskryderen og fik stien langs vandet mod nord 

gjort bredere. Det tog et par timer og kostede en hel del sved, men 

resultatet synes jeg er fint. 

Der var kaffe og 

rundstykker i nr. 124 hos 

Mary og Harry hvor vi fik 

drøftet det foreløbige 

udførte arbejde. Jørgen gav 

os også mulighed for en 

øl/vand til en ny start, 

formanden havde stillet en 

kasse af begge dele. Det var dejligt med noget væske, også selv om øl 

og vand var af ældre dato. 

Efter pausen var vi tre mand der gik i gang med at rydde op på det 

trekants-område der er T krydset på stamvejen. Oversigts forholdene 

var ved at være 

dårlige og dermed 

farlig. 

Ca. kl.12 var det 

fyraften og en flok 

trætte og svedige 

M/K’er kunne slappe 

af og rose hinandens 

indsats. 

                  Bent 102. 
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Aktivitetskalender    for   2017 : 

21.     jan. Bestyrelsesmøde  

08.   april Bestyrelsesmøde 

06.     maj Bro-udsætning  kl. 8:00  - ved vandet 

13.  maj Astrup Vig Nyt nr. 1 

27.   maj Generalforsamling  - kl. 14:00 - 16:00 

  Grønning Forsamlingshus  

17.  juni Oprydningsdag   kl. 8:00  - ved vandet 

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

24. juni Astrup Vig Nyt nr. 2 

23.  sept.  Bro-indtagning kl. 8:00  - ved vandet 

07.  okt. Bestyrelsesmøde 

14. okt. Astrup Vig Nyt nr. 3 

 

 

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

 

Moderen til sin lille søn: 

- Du sagde vel pænt undskyld til manden, du sparkede over skinnebenet? 

- Ja, og så gav han mig 10 kr. fordi jeg var så velopdragen. 

- Hvad gjorde du så? 

- ja, så sparkede jeg ham én gang til. 

 

Præsten mødte dommeren og sagde: 

- Har du aldrig dårlig samvittighed når du dømmer folk til et elendigt liv i 

fængsel? 

- Og det skulle komme fra dig – du som gifter folk. 
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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 

 

Esper Thygesen, Astrup Vig 89 (næstformand) 

Skivevej 128 

7500 Holstebro 

Tlf.: 60228551 

e-mail: esper@havskovthygesen.dk   

   

 Aase Andersen, Astrup Vig 52 (kasserer) 

 Galgebakken 46 

 7800 Skive 

 Tlf.: 61775306  

 e-mail: aase.andersen53@gmail.com 
     

 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 

    


