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Formandens indlæg
Foråret er endelig kommet og der er sket MEGET siden sidste nummer af
Astrup Vig Nyt der udkom i oktober 2017.
Først vil vi gerne byde velkommen til nye grundejere:
Nye Grundejere:
001 Hanne & Benny Teglgaard
051 Birgitte & Bo Jensen
061 Rune Andersen
063 Malene Friis & Jakob Brodersen
099 Louise & Stefan Kristensen
130 Michael Winther
Derefter kan vi fortælle at bestyrelsen har modtaget HedeDanmark Naturvedligeholdelsesplan for grundejerforeningens fællesarealer. Planen er på
over 100 sider og giver en detaljeret gennemgang af området, historie,
nuværende bevoksning, ønsket bevoksning og så videre.
I januar 2018 vandrede bestyrelsen sammen med 2 repræsentanter fra
Hede Danmark igennem fællesarealerne og fik afklaret uklarheder - både
for grundejerforeningen og for Hede Danmark.
Det har resulteret i at der er igangsat en masse tiltag som vi
vil komme nærmere ind på inde i bladet. Blandt andet er der
tegnet forsikring, legepladsen er fjernet, og der bliver hurtigst
muligt fjernet farlige træer langs stierne.
Så er det snart tid til at afholde den årlige generalforsamling,
der som altid afholdes i Grønning Forsamlingshus.
Se indkaldelse i bladet.
God fornøjelse med bladet, der bliver lidt længere end
normalt da der er så mange informationer.
På bestyrelsens vegne
Anders Nissen
Formand
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Husk tilmelding
Til generalforsamling, der vil blive
afholdt den 26. maj 2018 i
Grønning forsamlingshus fra kl. 14.00 til 16.00.
Vil du have indflydelse på hvad der sker, så kom og vær med.
Foreningen vil være vært ved en kop kaffe/te og en øl/vand.
Vi håber meget, at dette arrangement kan samle en stor flok Astrup Vig ére, og at
vi kan få en hyggelig eftermiddag.

Tilmelding til formanden senest 23. maj 2018.
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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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Forsikring:
I medfør af en Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til og ophold i
naturen, viser det sig at vores fællesarealer skal sikres for at minimere risiko for
ulykker. Det er lodsejerens (grundejerforeningens) ansvar at sikre, ellers kan vi
risikere at grundejerforeningens forsikring ikke dækker i tilfælde af ulykker.
I den forbindelse erkendte bestyrelsen at grundejerforeningen ikke var (og aldrig
har været) forsikret, hvilket kunne medføre allehånde ulyksaligheder, i form af
million-erstatninger i tilfælde af ulykker, samt store bøder for ikke at være
forsikret.
Bestyrelsen har derfor besluttet at melde Astrup Vig Grundejerforening ind i
Fritidshusejernes Landsforening (FL), hvorigennem vi kunne få de nødvendige
forsikringer til cirka halv pris i forhold til direkte henvendelse til et
forsikringsselskab. Det blev herunder også afsløret at de enkelte grundejeres
fritids- ulykkes forsikring IKKE dækker ved arbejde udenfor egen matrikel, f.eks.
ved udsætning af badebro eller fældning af træer i fællesarealet.
Astrup Vig Grundejerforening har nu følgende forsikringer: Erhvervsansvar,
Bestyrelsesansvar, Arbejdsskade, Kollektiv Ulykke og Netbank.
Bestyrelsen modtager endvidere nyhedsbreve fra FL, og kan i øvrigt trække på
deres ekspertise. Se også FL på https://mitsommerhus.com/
Medlemskab af FL og samtlige forsikringer koster cirka 9000 kr. årligt (svarende
til cirka 78 kr. pr grundejer, hvilket dækkes af det nuværende kontingent.
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Legeplads:
Bekendtgørelsen om offentlig adgang indebærer også at vores legeplads
ved stranden skal leve op til Dansk Standard (DS) og efterses 2 gange årligt af en autoriseret legepladsinspektør. Da vores legeplads IKKE levede
op til DS og i øvrigt var godt rådden i sammenføjningerne, blev den savet
ned i februar 2018.
En hurtig undersøgelse har afklaret at et
enkelt gyngestativ som opfylder DS
nemt løber op i 10.000 kr - plus vedligeholdelse og inspektion/godkendelse 2
gange årligt.
Bestyrelsen vil lade det være op til
grundejerne at stille forslag om opstilling
af legeplads til generalforsamlings beslutning.

Farlige træer:
Offentlig adgang gør også at Grundejerforeningen skal sikre at der ikke
findes farlige træer langs veje og stier, hvor der kunne være risiko for faldende grene eller hele træer.
Farlige træer er bl.a. træer som er gået ud, eller må påregnes at gå ud inden for overskuelig fremtid, træer med knækkede grene, træer som hælder kraftigt mod vej eller sti.
Grundejerforeningen har indledningsvist fjernet udgåede træer i område
vest for badebroen, og er i gang med at udpege øvrige farlige træer.
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NY FLYDEBRO
Grundejerne har i flere år drøftet udskiftning af de 6 flyde bro fag, som er i en
fremskreden tilstand af nedslidning og forrådnelse, og som piber skrækkeligt i
beslagene selv ved let søgang. Disse flyde bro fag stammer fra en badebro som
beboerne i nr 52-66 udlagde nedenfor disse hus i 70erne, men som de efter
nogle år ikke længere kunne vedligeholde, indtage og udsætte.
Bestyrelsen anmodede Hr Broformand Mogens Andersen 105 om at indhente
tilbud på træ m.v. til nye flyde bro fag, alternativt letvægts flydefag. Alternativet
ville koste langt over kr 100.000.-, hvorfor vi koncentrerede os om erstatning i
træ. Da broformanden havde vanskeligheder med at samle et hold til produktion
af bro fagene, har han udvirket et tilbud på 6 nye flyde bro fag, med anti piv
beslag.
Tømmer, inklusive samling og transport til Astrup Vig,
Stålbeslag, galvaniseret
Bolte, rustfri
Leje af generator til samling
1 kasse øl
Eventuelt lille udgift til savning af nylonklodser
Ialt

kr
kr
kr
kr
kr

34.000.15.000.1.900.600.120.-

kr

51.620.-
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Hermed indkaldes til generalforsamling i
Astrup Vig grundejerforening 2018
Lørdag den 26. 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 14 - nederst

5. Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 1.100 årligt.

6. Valg ifølge vedtægterne §5
A: Valg af 2 bestyrelses medlemmer
På valg er : Anders Nissen – modtager genvalg
Karin Winther - modtager genvalg
B: Valg af suppleant til bestyrelsen
Leif Pedersen - modtager genvalg
C: Valg af en revisor og revisorsuppleant
Mogens Andersen - modtager genvalg
Niels Winther - modtager genvalg
7. Evt.
Venlig hilsen bestyrelsen

11

12

13

INDKOMNE FORSLAG
Bestyrelsens forslag:
•

Etablering af festkomite til arrangement af socialt samvær efter f.eks. generalforsamling, “oprydningsdag”, bro-udsætning og -indtagning.

•

Grundejerne lever op til ansvar om selv at holde bevoksning indenfor deres
egne matrikler.

•

HedeDanmark gennemfører hele Naturvedligeholdelsesplanen (anslået udgift
cirka 400.000 kr fordelt over 5 år).
Hvis forslaget nedstemmes vil Naturvedligeholdelsesplanen kunne gennemføres i bidder af vores eget skovsjak, eller af eksterne entreprenører, herunder
HedeDanmark.

Forslag fra medlemmerne: Ingen

Frokost efter
broudsætning
den 5. maj
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Udtynding i fællesareal:
Der har tidligere eksisteret et antal mundtlige og skriftlige fældningsaftaler
mellem Grundejerforeningens bestyrelse og individuelle grundejere. Alle
kendte aftaler er nu af bestyrelsen opsagt skriftligt.
Grundejere som ikke har modtaget en opsigelse, og som mener at de
har en aftale, kan betragte dette indlæg i Astrup Vig Nyt som en opsigelse.
Som nævnt under Generalforsamling 2017 vil der, i stedet for en fældnings- og en oprydnings- formiddag i Juni, blive etableret et “Skovsjak”
der kan foretage natur vedligeholdelsesopgaver hele året, efter bestyrelsens retningslinjer.
Nye skriftlige aftaler, som tager højde for Natur Vedligeholdelses Planen,
forsikring, overholdelse af sikkerhedsregler m.v. er under udarbejdelse, og
vil blive indgået med medlemmer af Skovsjakket.
Forsøgsvist er en aftale under afprøvning i slugten mellem 66 og 68.

HUSK:
De opstillede Molokker er KUN til det affald der er afbilledet på dem.
Alt øvrigt affald skal afleveres på genbrugspladsen i Kåstrup
Genbrugspladsen i Kåstrup har åbent :
mandag - fredag kl. 10.00 - 18:00
lørdag – søndag og helligdage kl. 10:00 - 17:00
Pladsen ligger kun 8 km. fra Astrup Vig. Det kan vi alle klare....
Husk at sortere affaldet og at det skal afleveres i klare plasticsække.
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Rydning af rabatter:
Ved Generalforsamling 2016 blev det besluttet at fortsætte ordningen,
hvor Grundejerforeningen beskærer bevoksning i rabatterne langs grusvejene. Sidste gang dette blev gjort var i 2014, hvor det flere steder var vanskeligt at maskin-skære, idet der stod buske og træer i rabatterne som
blokerede for udstyret. Bevoksning skød derfor ud fra matriklerne i et sådant omfang, at græsklipning mange steder var vanskeliggjort eller umulig.
Som nævnt under Generalforsamling 2017 og i Astrup Vig Nyt nummer 1,
2 og især 3, 2017, valgte bestyrelsen i februar 2018, at beskære bevoksning i rabatterne - helt til skel mellem vejene og matriklerne.
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HedeDanmark som fik opgaven, gik professionelt til værks og fjernede
også bevoksning som stod i skellinien, samt farlige træer lige inden for
skellinjen.

De grundejere som bestyrelsen er kommet i kontakt med, har været overvejende meget positive over for det udførte arbejde. Der har hidtil kun været en utilfreds og 2-3 som indledningsvist udtrykte betænkelighed.
Når vi kommer til en tør periode, hvor rabatterne kan bære maskiner, vil
bestyrelsen skrabe rabatterne til flade drængrøfter under vejniveau, herunder stubfræse de træstubbe der står tilbage i rabatterne. Vi kan ikke
trække rødderne op uden at risikere at ødelægge kabler og vandledninger.
Der hvor der samler sig vand, vil bestyrelsen senere etablere afledning i
faste rør.
Her er før – under og efter billeder fra beskæringen
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Bevoksning på grundejernes matrikler.
Når rabatterne er bragt i overensstemmelse med matrikuleringen, vil bestyrelsen lægge op til generalforsamlingsbeslutning, at det i fremtiden skal
være grundejernes ansvar at holde bevoksning inden for deres matrikler.
Det skal nævnes af mange (flertallet) af grundejerne holder deres bevoksning inden for skel.
Grundejerforeningen vil håndhæve ordningen, ved at inspicere området
en gang årligt, og rette henvendelse til grundejerne hvor bevoksningen
trænger til beskæring. Hvis bevoksningen ikke er beskåret året efter, vil
Grundejerforeningen foretage det for grundejerens regning. Hvis grundejeren ikke vil betale vil der indledes inkasso-, eventuelt retssag.
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For at undgå at sådanne kedelige situationer måtte opstå, anbefaler
Grundejerforeningen følgende for grundejernes beplantning af matriklerne:
- Plant ikke nærmere end 1 meter fra skel.
- Plant lave buske tættest på skel.
- Undlad at plante vegetation som bliver højere end 10 meter.
Det skal nævnes at Deklarationens tekst om at beplantningen skal
vedligeholdes og fornyes i et sådant omfang, at den stedse slører og
nærmest skjuler bebyggelsen, skal tolkes set fra fjorden, ikke fra
grusvejene.
De små planter man sætter når man køber sommerhuset, kan man ikke
selv håndtere som 80-årig, når planterne er blevet 30 meter høje.
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Hjemmeside:
Grundejerforeningen er kommet på nettet:
www.astrupviggrundejerforening.dk
med egen e-mail adresse: astrupviggrundejerforening@gmail.com
Hjemmesiden har en offentlig del og en del kun for grundejere, beskyttet
af individuelt login og adgangskode.
På den offentlige del kan man se alt om Foreningen (bestyrelse, kalender,
vedtægter, deklaration m.v.), Astrup Vig Nyt (så langt som vi har fået dem
scannet), Billeder, og en del nyttige Links og Telefonnumre.
På den beskyttede del finder man Grundejerlisten, Naturplanen, og et
debatforum.
Hidtil har vi sendt link til hjemmesiden til de 69 grundejere der har oplyst
deres e-mail adresse. Med denne artikel vil alle få kendskab til
hjemmesiden. Hvis man vil have adgang til den beskyttede del, så send
en e-mail til grundejerforeningen

Ny Lovgivning
Netop som vi fik hjemmesiden til at virke, blev vi gjort opmærksom på
Databeskyttelsesforordningen som træder i kraft 25. Maj 2018.
Forordningen skal beskytte borgerne mod misbrug af personlige
oplysninger.
Astrup Vig Grundejerforening behandler kun almindelige
personoplysninger med det formål at kunne administrere medlemmerne.
Vi har dog lagt en (lovbefalet) Privatlivspolitik på hjemmesiden.
Man kan også læse mere her:
https://www.datatilsynet.dk/borger/foreninger/
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Købmanden med de kundevenlige åbningstider:

Åben alle dage 7.30 – 20.00
Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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Indlæg fra medlemmerne
HERMELIN
Hermed et heldigt
motiv fra vores sommerhusgrund.
Kort tid efter dette
foto blev taget bemærkede jeg den
igen, hvor den sad
inde i en kvasbunke
og holdt øje med
mig.
Mvh

017 Henrik Grove
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Oprydningsdagen er den 16. juni kl. 8.00, ved stranden.
På oprydningsdagen går vi i små grupper rundt for sammen af forskønne
og vedligeholde fællesområderne. Alle kan være med. Nogle vedligeholder stier og klipper 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. 124.
Tilmelding til Bibi Arlund i nr. 43 – se bladets bagside

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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Husk der bliver tændt Sankt

Hans bål ved

stranden

lørdag den 23. juni
Vi mangler en båltaler til
Sankt Hans aften
Var det noget for dig eller kende du en
der kunne have lyst, så ring til en fra
bestyrelsen.

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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Aktivitetskalender for 2018 :
20.
21.
05.
05.
12.
26.

jan.
april
maj
maj
maj
maj

16.
23.
23.
22.
29.
13.

juni
juni
juni
sept.
sept.
okt.

Bestyrelsesmøde kl. 16:00 ved nr. 41
Bestyrelsesmøde kl. 09:30 ved nr. 43
Bro-udsætning kl. 8:00 - ved vandet
Forslag til generalforsamling til formanden
Astrup Vig Nyt nr. 1
Generalforsamling - kl. 14:00 - 16:00
Grønning Forsamlingshus
Oprydningsdag kl. 8:00 - ved vandet
Sankt Hans kl. 21:00
Husk sangbog
Astrup Vig Nyt nr. 2
Bro-indtagning kl. 8:00 - ved vandet
Bestyrelsesmøde kl. 9:30 ved nr. 89
Astrup Vig Nyt nr. 3

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

- Og hvad vil du så være, når du bliver voksen, Hubert?
Spurgte læreren eleven.
- Jeg tror, jeg vil være renovationsarbejder, for så vidt jeg har bemærket, så arbejder
de kun om tirsdagen.

Ægtemanden stod og fejede fortovet, da hans kone kom hjem i taxa.
- hvorfor kommer du i taxa? Spurgte han; - har du smadret bilen?
- Du drager altid forhastede slutninger, sagde hun,
- jeg har aldeles ikke smadret bilen, den sank
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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.arlund86@gmail.com
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