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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________   
Maj  2017 nr. 1 

 

BROUDSÆTNING:  Udsætning af badebroen foregik på årets første egentlige som-
merdag, i strålende sol. 
Ved nedbankning af de sidste pæle havde vi Fiskerikontrollen som tilskuere, men 
disse fortrak dog i "fuld kraft bak", da vi tilbød dem at tage en tørn med Thors 
Hammer.  

 

Her kan du bl.a. læse om :  

Indkaldelse til generalforsamling 2017 –  

Indkomne forslag til beslutning på generalforsamlingen 

Arrangementer i 2017 
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Formandens indlæg 

Dette er første ordinære nummer af Astrup Vig Nyt i 2017.  
 
I nummer 3, 2016 indkaldte vi til generalforsamlingen 27 maj 2017, og an-
modede om at forslag fra medlemmerne, eller sager der ønskes behand-
let på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 
20 dage før generalforsamlingen, d.v.s. senest 6.maj 2017.   
I nærværende nummer bringer vi så agendaen for generalforsamlingen, 
inklusive de indkomne forslag m.v. 
 
Lige før Påske udgav vi et Ekstranummer af Astrup Vig Nyt, hvori vi lagde 
op til afstemning om et særligt punkt på agendaen, nemlig køb af Fælles-
areal Vedligeholdelsesplan.  
Der er 23% af grundejerne der har indleveret fuldmagt til afstemningen, 
og mange som har tilkendegivet hensigt om at møde op. 
 
Siden sidste ordinære nummer af Astrup Vig Nyt har følgende emner rørt 
sig: 
 
Nye grundejere bydes velkommen: 
Nr 47, Knud Ejner Kristensen 
Nr 99, Lars Blom (fru Bloms søn) 
Nr 108, Egon Østrup 
(Vi er desværre ikke i besiddelse af hustruernes navne) 
 
Det er glædeligt at se at så mange grundejere har fulgt opfordringen til at 
tynde ud i især de høje træer på deres grunde. Der mangler dog stadig en 
del. Grundejerforeningen er bekendt med at man kan få problemer med 
forsikringsselskaberne hvis høje træer er til fare for egne eller naboers 
bygninger.  
 
Erstatningen for skraldebilen, Molokkerne ved indfaldsvejen, er etableret 
og arealet de optager er tinglyst overført fra Astrup Vigs fællesareal til 
Skive Kommune.  
 
Vi har desværre været vidne til at nogle grundejere har anmeldt andre 
grundejere til de offentlige myndigheder. Bestyrelsen vil gerne opfordre til  
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at man i første omgang forsøger at klare problemerne ved henvendelse til 
grundejeren, dernæst eventuelt til bestyrelsen. Man skal være opmærk-
som på, at hvis der "foreligger interesser som kommunen opfatter som 
væsentlige", da vil en sådan anmeldelse kunne koste den anmeldte 
mange tusinde kroner - i sted for at grundejeren på opfordring fra naboer 
havde bragt forholdet i orden.  
 
Skive Kommune har meddelt bestyrelsen at kloakering af Astrup Vig - 
som planen ser ud lige nu - ikke vil komme på tale før den plan som be-
gynder i 2028. 
I den forbindelse vil bestyrelsen opfordre grundejerne til at få udbedret 
eventuelle problemer med deres nedsivningsanlæg. Hvis anlægget ikke 
virker, er løsningen IKKE at pumpe overskudsvæsker ud på overfladen af 
egen eller naboers grunde.  
 
Dræning omkring stamvej mellem nummer 52-54 og 64. Der har i våde 
perioder stået ankeldybt vand på stamvejen og på grundene. Nummer 52 
og 54 har betalt for dræn inde på deres grunde og Grundejerforeningen 
har betalt for underførsel under stamvejen til afløb i grøft inde på nummer 
64. 
 
Bevoksning som knobskyder fra grundene ud i rabatterne er mange ste-
der et problem og er grundejernes ansvar. Udbedring af dræn langs ve-
jene vil ikke blive gennemført af grundejerforeningen, førend grundejerne 
har ryddet den bevoksning som ligger mellem de enkelte grundes skellin-
jer og vejene.    
 
Træfældningsdag oprindeligt programlagt 10 juni 2017 er aflyst og afven-
ter afstemning om køb af Fællesareal Vedligeholdelsesplan.  
Oprydnings- og Vedligeholdelsesdag er stadig programlagt 17 juni 2017, 
og arrangeres af Erik Andersen (66) og det nye bestyrelsesmedlem som 
vælges.  
 

På bestyrelsens vegne  

Anders Nissen  

Formand 
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Trykning af Astrup Vig Nyt bladet er sponsoreret af: 

 

 
 

 

 

https://www.google.dk/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&q=danske+bank+logo&revid=2004694765&sa=X&ved=0CCAQ1QJqFQoTCJu14pOZkMgCFQHscgodUxcL0Q
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      Husk tilmelding  

til årets Generalforsamling,  

der vil blive afholdt den 27. maj 2017 i  

Grønning  forsamlingshus fra kl. 14.00 til 16.00. 

Der er mange spændende emner på programmet. 

Hvad skal der ske med fællesområdet 

Skal der laves træfældningshold 

Hvor mange vil tilslutte sig fibernet 

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

Vi håber meget, at dette arrangement kan samle en stor flok  

Astrup Vig'ere, og at vi kan få en hyggelig eftermiddag.  

Tilmelding til formanden senest onsdag d. 26. maj 2017. 

 

 

Det handler om tillid. 

Vi har fået dette skønne billede fra Bent i nr. 102.  

Fasaner der bliver håndfodret om vinteren. 
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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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Oprydningsdagen er den 17. juni kl. 8.00, ved stranden. 

På oprydningsdagen går vi i små grupper rundt for sammen af forskønne og ved-

ligeholde fællesområderne. Alle kan være med. Nogle vedligeholder stier og klip-

per fri, andre tilser trapper. Hvis vejret tillader det kan der males bænke.  

Medbring gerne redskaber efter hvad du kan tænke dig at lave, handsker, 

ørnenæb/saks, buskrydder, evt. 

motorsav hvis du har kørekort til 

det.  

I løbet af formiddagen er der kaffe         

og rundstykker ved bordene ved 

vandet.  

Traditionen tro afslutter oprydderne 

dagen med gril-sammen-aften ved 

Mary og Harry i nr. 130. 

Tilmelding til Erik Andersen nr. 66  
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Hermed indkaldes til generalforsamling i  
Astrup Vig grundejerforening 2017 

 

Lørdag den 27. maj  kl. 14.00 - 16.00  
    
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 
     - se forslagene på side 12 
  
 5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår forhøjelse med kr 300 til ialt kr 1.100 årligt. 

 

 6. Valg ifølge vedtægterne §5 
      A: Valg af  3  bestyrelses medlemmer 
           På valg er : Erik Andersen – modtager ikke genvalg 
  Ole Rasbech  -  modtager ikke genvalg 
  Bibi Arlund – modtager genvalg 
    
     B: Valg af suppleant til bestyrelsen 
     C: Valg af en revisor og revisorsuppleant 
 
 7. Evt. 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 
 

Indkomne forslag fra medlemmerne er anført på side 12,  
Husk at sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle 

skriftlig være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.  



10 

 

 



11 
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Indkomne forslag til drøftelse og beslutning på 

generalforsamlingen 27. maj 2017: 

 

a. Fra bestyrelsen.  
. 

1. Køb af vedligeholdelsesplan fra Hede Danmark til kr. 25.000 

2. At der i stedet for træfældningsdagen bliver etableret et ”træ-hold” på 

samme måde som der er et ”bro-hold”. 

Træ-holdet skal sørge for at der bliver tyndet ud i fællesarealet.  

Træ-holdet arbejder efter vedligeholdelsesplanen og bestyrelsens 

retningslinjer - i vinterhalvåret i stedet for en formiddag midt på 

sommeren.  

Interesserede til at være med på Træ-holdet, kan melde sig til 

bestyrelsen eller på generalforsamlingen.  

 
b. Fra medlemmerne.  
 

1. Nr 130, Jakob Bro Sørensen: 
Jeg vil hermed gerne foreslå til vedtagelse at 
træer på alle fællesarealer fældes og at der 
fremover skal være beplantning af 
lavtvoksende buske og krat i øer. Imellem 
disse øer skal der én gang om året i 
september måned brakpudses så arealerne 
ikke springer i skov igen. 
  

2. Nr 44, Bent Poulsen: 
Undersøge mulighed for Fiber Bredbånd i 
Astrup Vig. 
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Sankt Hans aften bliver holdt ved 

stranden den 24. juni 2017  

fra kl. 21.00. 

Båltale ved: 

Stadsarkivar Mortensen, fra nr. 80 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hilsen og tak fra en tidligere grundejer gennem mange år: 

Tak---Tak. 

 

                 I 1984 købte vi Astrupvig nr. 47, det blev til 32 gode år. 

Vi vil gerne sige tak til jer som var med til at gøre det til gode år, vi har fået 

mange gode snak ved vandet, når vi arbejdede udenfor, eller når vi gik vores 

daglige tur. 

En stor tak til naboerne på ”vores” vej, vi har haft mange hyggelige timer 

sammen. 

                  

                  Vi ønsker jer alle en god sommer. 

                                 Mvh. Margit og Bent 
  

 

Vis hensyn og 

kør efter 

forholdene  

 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/signmax/renders-sign-production/11667.png&imgrefurl=http://www.skiltmax.dk/skilte/legende-b%C3%B8rnskilte&h=786&w=850&tbnid=NkVD2y9pDGhXnM:&docid=dfSNdObnag51aM&ei=1EDkVrClIq3b6QSWka2gDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwiw3-3xxbvLAhWtbZoKHZZIC8QQMwhCKB8wHw
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://s.studenterguiden.dk/data/news188.gif&imgrefurl=http://studenterguiden.dk/SktHansIKoebenhavnIAften/Koebenhavn/nyheder/188&h=234&w=169&tbnid=NkSR28N7KexMCM:&docid=4_J35Eh_n5dC_M&ei=8D7kVuTRKonD6QTmy6CwCw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjkiZGLxLvLAhWJYZoKHeYlCLYQMwiCAShQMFA
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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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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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Broudsætning: 

 

Udsætning af badebroen foregik på årets første egentlige sommer-
dag, i strålende sol. 
Alle gik målrettet til opgaven ef-
ter den af bro-formand Mogens 
(105) vel-tilrettelagte plan.  
Der skete ingen egentlig 

fejltagelser, så alles 

opmærksomhed samledes om 

Grundejerforeningsformanden 

da han - distræt - hældte kaffe i 

sit Gammel Dansk glas. 
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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  .............................  

 

 

- Jeg forstår ikke at man må drikke 21 genstande om ugen, men kun en halv liter 

sodavand. Det må blive nogle forfærdelige stærke drinks. 

 

- Mellem indsatte: 

- hvad sidder du inde for? 

- Jeg har en bygningsfejl. 

- Det kan man sgu da ikke sidde inde for. 

- jo – for lange fingre og for korte ben.  
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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, 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 

    


