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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________    

April  2019 Nr. 1 

  

 

 

I bladet kan du bl.a. læse:   

Nyt siden sidst 

Indkaldelse til generalforsamling 

Indkomne forslag til afstemning 

Arrangementer i 2019 

  

Indstik:     Fuldmagt til afstemning  
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Formandens indlæg 

Så kom foråret, og sikke et flot vejr i hele påsken.  
Det er dejligt at se, at så mange huse igen bliver åbnet efter vin-
teren.  
Bladet bliver denne gang sendt ud med posten til de fleste, da 
der er vedlagt en stemmeseddel, for at så mange som muligt kan 
give deres mening til kende ved generalforsamlingen, og for at 
have en mulighed for at få ændret på nogle uhensigtsmæssighe-
der i vedtægterne.  
Efter planen skal broen ud efter vinteren den 4. maj, har du mu-
lighed for at hjælpe med udsætningen, så kontakt Henrik i nr. 85 
som koordinerer broholdet. Se kontaktoplysninger på bagsiden af 
bladet.  
Skovholdet har været flittige i vinterens løb, og 
har fået ryddet godt op i farlige træer ved vandet. 
Det kan konstateres, at mange at de gamle pil, 
asp, birk og gran kan rådne indefra. Vær op-
mærksom på det, hvis du har gamle træer på din 
egen grund. Har du mulighed for at være med på 
skovholdet, så kontakt Erik i nr. 142. Se kontaktoplysninger på 
bagsiden af bladet. 
Der er også opstartet en festkomite der kan tage sig af sociale ar-
rangementer i vigen. Som det første tiltag, arrangeres fælles spis-
ning og hyggeligt samvær umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Tilmelding til arrangementet kan ske sammen med tilmelding til 
generalforsamlingen.  
Vi håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen. Har du 
ikke mulighed til at møde op, så gør brug af stemmesedlen. 
Stemmesedlen kan enten sendes til formanden som mail eller af-
leveres i formandens postkasse, Astrup Vig nr. 41. 
God sommer ønskes til alle. 
 
På bestyrelsens vegne 
Anders Nissen  
Formand  
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Husk tilmelding  

til generalforsamling, der vil blive 

afholdt den 25. maj 2019 i 

Grønning  forsamlingshus fra  

kl. 14.00 til ca. 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. 

Der vil blive afstemning om ændringer til de bestående vedtægter og om 

ekstraordinært bidrag på kr. 5.000  til gennemførelse af 

vedligeholdelsesplanen, så det er vigtigt at så mange som muligt møder op. Er du 

forhindret er der her i bladet vedlagt en stemmeseddel, der kan afleveres til en 

anden grundejer eller formanden, så flest mulig bliver hørt.  

Fuldmagten kan også skannes og sendes til formanden på mail. 

Som noget nyt, har festkomitéen arrangeret fællesspisning 

efter generalforsamlingen: 
 

Hvis der er stemning for spisning efter generalforsamlingen, sker tilmelding 

samtidig med at I melder jer til generalforsamlingen. 

Fællesspisning vil være fra ca. kl. 17.00 

Man medbringer selv: mad og drikkevarer + evt. kaffe/te, tallerken, glas og 

bestik. 

 

Tilmelding til formanden senest 20. maj 2019. 
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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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Både og kajakker ved stranden ! 
 

Bruger du din båd/kajak der ligger ved stranden, eller overvejer du 

måske at sælge den? 

Der ligger mange både/kajakker ved stranden der ikke ser ud til at have 

været brugt i flere år.  

Bestyrelsen foreslår at både og kajakker så vidt muligt flyttes hjem om 

vinteren, og har man ikke længere brug for sin båd, kan man evt. sætte 

den til salg ved stranden.  

 

Stien er ikke altid farbar hvis det har regnet meget, og bliver der ikke 

ryddet op i bådene, vil bestyrelsen overveje mulige sanktioner.  

 

 

 

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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Husk der bliver tændt  

Sankt Hans Bål  
ved stranden  
lørdag den 22. juni kl. 21.00 
hvis det er lovligt at holde afbrænding.  
 
Er der nogen der har lyst til 
at holde en lille båltale, så 
giv besked til en fra 
bestyrelsen.  
 
Vi synger et par sange, og der vil være en 
lille forfriskning mens vi nyder bålet og 
sommeraftenen.  
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Nyt siden sidst: 
 
Først og fremmest velkommen til nye grundejere: 
 

• 116 Anni og Jens Henriksen 
• 072 Rita og Erik Pedersen 
• 126 Morten Ramsing 

 
 
I april 2019 har renovationsselskabet opsat en ekstra molok til pap, 
bemærk at det kun er rent pap de modtager i den. Der er instruktion på 
beholderen. 

 
 
 
Desværre oplevede vi i marts at nogen havde puttet en støvsugerpose 
med gløder i husholdningsaffald så der måtte ringes efter brandvæsenet. 
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Hermed indkaldes til generalforsamling i  
Astrup Vig grundejerforening 2019 

 

Lørdag den 25. 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  
  
 5. Fastsættelse af kontingent 
      - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr.  1.100 årligt. 
 

 6. Valg ifølge vedtægterne §5 
      A: Valg af  3  bestyrelses medlemmer 
           På valg er : Esper Thygesen – modtager genvalg 
   Bibi Arlund  -  modtager genvalg 
   Aase Andersen – modtager genvalg 
      
     B: Valg af suppleant til bestyrelsen 
 Leif Pedersen  -  modtager genvalg 
  
     C: Valg af en revisor og revisorsuppleant 
 Niels Winther - modtager genvalg 

 
 7. Evt. 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 
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Indkomne forslag:  
Bestyrelsens forslag: 

– Ændring af Vedtægter 

• § 2 Formål, tilføjes fællesareal 

• § 4 Kontingent, ”indskud 200 kr” udgår. Restancegebyr 
fastsættes sammen med kontingentet.  

• § 9 Frist for agenda til medlemmer, øges til 3 uger 

• § 11 Dagsorden, frist for forslag til afstemning øges til 6 
uger 

– Indbetaling af ekstraordinært bidrag 5000 kr. 

– Fællesarealer indhegnes til græsning af får. 

Forslag fra medlemmer:  
– Ændring af Vedtægter 

• § 5 Bestyrelse, formand vælges direkte for 1 år 

Forslagene uddybes på de næste sider. 
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Bestyrelsens forslag 
Vedtægtsændring § 2 Formål, anden sætning, ændres til: 

”Foreningen har til formål i overensstemmelse med den nævnte 
deklaration, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og 
grundejerpligter såvel indadtil som udadtil, herunder at forestå 
etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i 
overensstemmelse med deklarationens bestemmelser og udføre de 
opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen”. 

Drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og –arealer er normalt en 
grundejerforenings hovedopgave. Astrup Vig har et stort fællesareal på 
cirka 12 hektar.  

 

 

 
 

Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 
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Bestyrelsens forslag 
Vedtægtsændring § 4 Kontingent m.v. ”indskud kr. 200” udgår. 
Restancegebyr fastsættes sammen med kontingentet. 

§ 4 ændres til: 

”Hver parcel pålignes et årligt kontingent til administration af de 
grundejerforeningen pålagte opgaver. 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det 
kommende år. 

Kontingentet opkræves af kassereren forud for et år ad gangen.  

Ved for sen indbetalt kontingent pålægges et restancegebyr hvis 
størrelse fastsættes sammen med kontingentet. 

Kontingentet er lige stort for alle parceller ( matr. nr.) uanset størrelse”. 

Det oprindelige indskud var i 1970 tiltænkt etablering af veje og 
forsyningslinjer (vand, el og telefon). Hvis det er nødvendigt at betale 
indskud, gøres dette ved forslag til afstemning på generalforsamling.  

Restancegebyr bør kunne justeres jævnligt, uden vedtægtsændring. 
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Bestyrelsens forslag 
Vedtægtsændring § 9 Varsel for endelig indkaldelse til generalforsamling, 
med angivelse af forslag til afstemning, øges fra 14 dage til 3 uger. 
§ 9, fjerde sætning ændres til: 
 ”Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel”. 
Det oprindelige 14 dages varsel er ikke nok, hvis bestyrelsen vælger at 
udsende fuldmagter/stemmesedler, der vælges retur til bestyrelsen inden 
generalforsamlingen. medlemmerne har det i hænde 3 uger før general-
forsamlingen, gives medlemmerne 1 uge 
Ved udsendelse af AV Nyt, så til at sætte sig ind i forslagene, afsende 
fuldmagt / stemmeseddel, og postvæsenet gives 5 dage, så formanden 
har fuldmagterne cirka 5 dage før generalforsamlingen.   
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Bestyrelsens forslag 
Vedtægtsændring § 11, 20 dages frist for forslag til behandling på 

generalforsamling udgår. 

§ 11, sidste sætning ændres til: 

”Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes 

behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt tilsendes 

formanden med den tidsfrist der er angivet i bekendtgørelse af 

generalforsamlingen”.  

Den oprindelige frist på 20 dage (3 uger) har vist sig for lidt. Bestyrelsen 

kan ikke modtage forslag og tilsende endelig agenda med indkomne 

forslag i løbet af 3 uger. Hvis der er komplekse forslag til afstemning, hvor 

bestyrelsen vælger at anvende fuldmagter / stemmesedler, er 3 uger alt 

for lidt. De seneste år har vi bekendtgjort dato for generalforsamlingen i 

AV Nyt 3 året før, og her bekendtgjort tidsfrist på 6 uger for fremsendelse 

af forslag til afstemning.  

Vi kunne gøre det hurtigere pr. e-mail, men kun 80 af 116 grundejere har 

opgivet mail adresse. Tidsfrist bør kunne reguleres i indkaldelse, uden 

ændring af vedtægter  

 
Tony Høegh Poulsen, 154 forslag 
Vedtægtsændring § 5 bestyrelsesformanden vælges direkte for 1 år. 
§ 5, første 5 linjer (A4 udgaven) ændres til: 
”Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der væl-
ges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.  
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i 
øvrigt konstituerer sig selv. 
Formanden vælges hvert år. 
Hvert år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i valgperioder forskudt 
mellem de 4 bestyrelsesmedlemmer”. 
Direkte valg af formand stemmer overens med statens vejledende ved-
tægter. 
 
Tonny Høegh Poulsen bedes selv argumentere for sit forslag. 
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Bestyrelsens forslag 
Indbetaling af ekstraordinært indskud pr 5.000 kr til videreførelse af Na-
turplan for Astrup Vig Grundejerforening. 
Samlet budget overslag for naturplan   747.500 kr incl 
moms 
Divideret med 116 grundejere          6.444 kr 
I håb om støtte fra fonde reduceres til        5.000 kr 
Naturplanen deles op i projekter. 
Der indhentes 2 entreprenør tilbud på et projekt. 
Fonde støtter typisk projekt med 50%, men vi skal selv råde over hele be-
løbet. 
Hvis vi får fonds støtte til et projekt, kan de 50% frigives til næste projekt, 
og så fremdeles. 
Når naturplanen er gennemført, kan vi anvende overskud til veje, dræn 
m.m. 
Bestyrelsen vurderer dette som almindeligt forslag, afgøres ved alminde-
ligt flertal 

 
Vi kan nu skimte fjorden fra midten af området. For at komme videre be-
høver vi kapital. Ved generalforsamlingen 2018 lovede bestyrelsen at 
skabe bedre overblik over budgetoverslaget i Naturplanen.  
Dette vil blive gjort under afstemning om indkomne forslag. 
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Bestyrelsens forslag 
Fællesarealer indhegnes til græsning af får, for at holde genvækst og in-
vasiv fauna nede. 
Der vil blive sat låger i hegnene ved de nuværende stier, så disse stadig 
kan benyttes. 
Hegning foretages af grundejerforeningen, græsningstilskud indhentes af 
fåreavler. 
Pris for hegning af næsten hele fællesarealet vil være cirka 200.000 kr 
incl moms. 
De dele af fællesarealet der ikke hegnes, skal vedligeholdes manuelt. 
Ved græsning med får vil der kunne spares penge på manuel vedligehol-
delse. 
 
Bestyrelsen vurderer dette som almindeligt forslag, afgøres ved alminde-
ligt flertal 
 
 

 
Som alternativ til manuel bekæmpelse 
af genvækst og invasiv fauna, anbefa-
ler bestyrelsen hegning og græsning 
af får. 
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Der afholdes oprydningsdag den 15. juni.  
Vi mødes 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 vedligehol-
der stier og klipper fri, andre tilser trapper. Hvis vejret tillader det kan der 
males bænke. 
 
Vi foreslår også at Sankt Hans bålet bliver gjort klar denne dag, og måske 
er der nogen kreative der kan lave en heks til bålet.  
 
Medbring gerne redskaber efter hvad du kan tænke dig at lave, handsker, 
ørnenæb/saks, buskrydder og lignende 
I løbet af formiddagen er der kaffe og rundstykker ved bordene eller ved 
Mary og Harry efter hvordan vejret arter sig. 
 
Traditionen tro afsluttes dagen med gril-sammen-aften for alle der har 
deltaget. Det holdes i teltet 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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Forslag og inspiration til beplantning i Astrup Vig 

 

 

Når man skal etablere ny beplantning på sin grund er det en god idé at gøre sig overvejelser 

omkring de forskellige planters egenskaber og krav til voksestedet, så beplantningen får den 

ønskede karakter, højde og tæthed.  

 

Som inspiration har vi lavet en oversigt med forslag til plantearter som kan anvendes i Astrup Vig.   

Oversigten er opdelt i to.   En liste med udvalg af store skovtræer og en liste med udvalg af buske 

og små træer, som inspiration til en varieret (lavere) mellem- og underetageret beplantning. 

 

Oversigten er udformet ud fra et kriterie om, at det skal være planter som: 

 passer ind i området og er tilpasset de lokale forhold og (nogenlunde) ugiftige 

 er prisbillige  (ofte produceret fra frø eller vegetativt) 

 ikke har aggressive torne (slåen, tjørn, roser, kristtjørn m.fl.) 

 ikke vokser ukontrolleret eller er invasive  

 

Det betyder at oversigten ikke har forædlede planter med (som f.eks. rhododendron, buksbom, 

potentilla, cotoneastre, spirea, roser, græsser, stauder o.m.a.) - selvom mange af disse kan være 

fortrinlige i området.  

 

Det betyder også at arter som f.eks. bævreasp, pil, birk, vildroser og gyvel ikke er med, da de har 

en kraftig vækst og tendens til at sprede sig uønsket i vores område. 

 

Oversigterne med udvalgte forslag er angivet med plantens navn (latinsk) så du har bedst mulighed 

for at google billeder og søge supplerende oplysninger. 

 

Ved oversigten med buske og mindre træer angives i hvilken periode blomstring sker, men ikke 

længden af blomstringen.  De to kolonner med farvede felter angiver planternes egnethed til 

formning til hæk og om de tåler nedskæring.  Grøn farve er bedst, gul er middel og rød er ikke-

egnet. 

 

Udover de foreslåede arter er der en række andre muligheder.  

Såfremt du har andre gode forslag, hører vi gerne fra dig i Bestyrelse for Astrup Vig 

Grundejerforening. 

 

Plantelisterne findes på grundejerforeningens hjemmeside, eller kan udleveres ved henvendelse til 

Formanden eller redaktøren.  
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Aktivitetskalender    for   2019 : 

 

19.     jan. Bestyrelsesmøde kl. 16:00 ved nr. 25 

12.  april Forslag til generalforsamling til formanden 

13.   april Bestyrelsesmøde kl. 09:30 ved nr. 41 

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

04. maj Astrup Vig Nyt nr. 1  

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

  Grønning Forsamlingshus  

25. maj Fællesspisning efter generalforsamlingen 

                           kl. 17.00 i Grønning Forsamlingshus 

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

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

22. juni Astrup Vig Nyt nr. 2 

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

28.  sept. Bestyrelsesmøde kl. 9:30 ved nr. 52 

12. okt. Astrup Vig Nyt nr. 3 
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Kontaktpersoner i Grundejerforeningen  

 

Bestyrelsen: Anders Nissen , Astrup Vig 41 (formand) 

 Tlf.:  5195 2407 

 e-mail:  astrupviggrundejerforening@gmail.com 

Esper Thygesen, Astrup Vig 89 (næstformand) 

Tlf.: 60228551 

e-mail: esper@havskovthygesen.dk 

Aase Andersen, Astrup Vig 52 (kasserer) 

Tlf.: 61775306  

e-mail: aase.andersen53@gmail.com 

Karin Winther, Astrup Vig  25(sekretær) 

Tlf.: 29 44 72 01 

e-mail: karin.winther@outlook.dk 

 Bibi  Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet) 

 Tlf.: 26 18 04 97 

 e-mail: bibi.arlund86@gmail.com 

 

Skovhold: Erik Jakobsen, Astrup Vig 142 

 Tlf.:  40 33 37 46 

 e-mail: erik.jakobsen@mail.tele.dk 

 

Brohold: Henrik Eskildsen, Astrup Vig 85 

 Tlf.:  22 19 75 44 

 e-mail: hpeskildsen@mail.tele.dk 

 

Festkomité:  Mary Jensen, Astrup Vig 124 

Tlf.:  40 59 18 45 

e-mail: maha.jensen@hotmail.com 

  


