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FORMANDENS HAR ORDET 
 

75 matrikler var repræsenteret på generalforsamling 2019 - en rekord? 

Imidlertid vil denne generalforsamling gå over i historien, som den hvor 

en grundejer belærte dirigent og bestyrelsesformand om hvad 

bestyrelsesberetningen måtte indeholde. På baggrund heraf valgte en 

grundejer og hans hustru, at forlade generalforsamlingen, efter 11 

minutter, med ordene "det her vil vi ikke spilde en lørdag eftermiddag på". 

Det var vist også en rekord.   

 

Alle har ret til at udtrykke deres mening, men man afbryder ikke andre, og 

man må acceptere at tabe en diskussion, hvis man ikke har forberedt sin 

argumentation godt nok - eller hvis man har uret. 

 

Den bestyrelsesberetning det lykkedes formanden at fremlægge på 

generalforsamlingen, er formelt set den der er godkendt af 

generalforsamlingen. Inde i bladet findes bestyrelsesberetningen på skrift 

i sin fulde ordlyd, også det afsnit hvor bestyrelsen forsøger at give bedre 

overblik over Naturplanens økonomi, hvilket generalforsamling 2018 

faktisk bad os om.  

 

Bestyrelsen er skuffet over generalforsamlingen generelt. Vi har lagt et 

stort, rationelt arbejde i især Naturplanen, noget som bestyrelserne 

begyndte at drøfte i begyndelsen af 1980erne og som en senere 

bestyrelse næsten fik gennemført i 2007. Her var man så langt at 

Skovdyrkerforeningen gik en tur igennem vores 12 hektar fællesareal, 

sammen med mange grundejere, og fortalte hvad man kunne og burde 

gøre. Men det løb ud i sandet da man skulle beslutte at betale 15.000 kr 

for en plan på skrift.  

 

På generalforsamlingen i år (2019) var det bestyrelsens oplevelse, at 

vores beretning og forslag blev mødt med mistænksomhed samt belæring 

om tilbudsindhentning, afregning af flis med mere, selvom vi i bestyrelsen 

har en landskabskonsulent (skovfoged). 
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Af samme årsag som parret der forlod generalforsamlingen efter 11 

minutter, er der flere kompetente grundejere der ikke møder op, 

simpelthen fordi de ikke vil spilde deres tid på løs snak, tomme fraser, 

overfladiske betragtninger og almindeligt brok, fremført med 

overbevisning og stædighed. Af samme årsag melder disse kompetente 

grundejere sig meget nødigt til bestyrelsesarbejde. 

Det er en skam, fordi så ender generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i 

"megen brægen men mindre uld".   

 

Alle bestyrelsens forslag til afstemning i 2019 blev ikke vedtaget, de fleste 

på grund af et fremmøde der var mindre end 75%, hvilket er krævet til 

vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen vil det kommende år arbejde på en revision af 

grundejerforeningens vedtægter, med kraftig skelen til statens og 

kommunens vejledende vedtægts-skabelon, hvor blandt andet krav til 

fremmøde i forbindelse med vedtægtsændringer er 50%.  

 

Bestyrelsen opfordrer grundejerne til at indsende indlæg til Astrup Vig Nyt 

- eller til vores debat-forum på hjemmesiden. Lad os højne debat-

niveauet så det giver mening, at grundejere bruger tid på 

bestyrelsesarbejde. 

På bestyrelsens vegne 
Anders Nissen  
Formand  
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Husk at komme til Sankt Hans bål  
ved stranden  
lørdag den 22/6 kl. 21:00. 
Der vil være båltale ved Stads arkivar Niels Mortensen, 

Astrup Vig 80. 

Det plejer at være meget festligt, så kom og vær med. Tag 

evt. snobrødspinde og pølser med til de sidste gløder hvis 

vejret tillader det.  

Medbring det ny optrykte sanghæfte. 
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Referat efter generalforsamling i ASTRUP VIG Grundejerforening 

27. Maj 2019, i Grønning forsamlingshus 
 

Deltagerne kunne under mødet nyde en kold øl eller vand samt kaffe og te med en småkage. 

Før mødet blev udleveret gule stemmesedler til de efterfølgende afstemninger. 

Referat: 

Velkomst ved formand Anders Nissen til mere end 80 deltagere fra 50 matrikler, (samt 27 

fuldmagter), hvorefter vi sang Astrup Vig Visen. 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen forslog Jens Peder Hedevang som blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

via indkaldelse i Astrup Vig Nyt nr. 1, der udkom for 14 dage siden, og at 

generalforsamlingen allerede var varslet i 3. nummer af Astrup Vig Nyt. 

2. Formandens/bestyrelsens beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år  

Formanden forsøgte at fremlægge bestyrelsens beretning for det foregående år, med 

tilhørende PowerPoint, men blev afbrudt flere gange af en grundejer (132). En grundejer 

forlod mødet 11 minutter inde i Formandens/bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen opgav derfor at fremlægge økonomi i forbindelse med Naturplanen som der var 

arbejdet med gennem det forløbne år og som var opgaven til dette års generalforsamling. 

Beretningen blev derfor afkortet men kan efterfølgende læses i sin fulde ordlyd i bladet. 

Bestyrelsens beretning - som gennemgået - blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kasserer Aase Ejsing Andersen fremlagde kort det reviderede regnskab, som inden mødet 

havde kunnet læses i Astrup Vig Nyt nr. 1. 

Spørgsmål: 

(100) var ikke tilfreds med selv at skulle læse regnskabet og regnskabet blev herefter 

oplæst. 

(116) ville vide hvad grundejerforeningen havde tjent på flis. Næstformand Esper Thyge-

sen gav en kort orientering om, hvordan entrepriser udformes, og at man ikke laver detail-

regnskab for, for eksempel flis. 
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(73) spurgte ind til 10.000 kr. til et sprøjtekursus. Næstformand Esper Thygesen gav en 

kort orientering om nuværende regler for anvendelse af kemi, samt at grundejerforenin-

gen havde forhandlet sig til at ryg- og håndsprøjtekursus for 10 personer ved LMO Vi-

borg, til en meget favorabel pris. 

(15) ønsker noter til regnskabets store udgifter. Ønsket blev taget til efterretning af besty-

relsen.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

Grundet flere forslag til afstemning var der med Astrup Vig Nyt udsendt 

fuldmagt/stemmeseddel, 27 grundejere havde benyttet sig af dette. 

Før afstemning gennemgik bestyrelsen ændringsforslag til vedtægterne samt de to forslag 

vedr. ekstraordinært bidrag på 5000 kr. samt afgræsning ved får. 

Tony Høegh Poulsen havde stillet ændringsforslag til vedtægterne, men deltog ikke i 

generalforsamlingen 

Indlæg fra enkelte grundejere 

• To grundejere gav udtryk for, at det skulle indføres i vedtægterne, at der altid skulle 

hjemtages 3 tilbud i forbindelse med entreprenørarbejde. En grundejer manede til be-

sindelse og at have tillid til bestyrelsen. JPH gav udtryk for, at det ikke altid kunne be-

tale sig at altid at skulle tage 3 tilbud. 

• 5000 kr. er et stort beløb – Kunne det deles op? – Et medlem foreslog at kontingentet 

sættes op med 1000 kr. – En anden, at der kunne indbetales kontingent for 3 år. 

• Flere var loren ved får – Ønskede ikke indhegning – Dyr løsning – Hvem skal passe 

dem?– Ulven kommer! – Indhegning hele året. 

En gav udtryk for dilemmaet, idet man gerne vil have området passet og plejet, men 

hverken vil have det gjort med får eller maskiner!  

Bestyrelsen svarede: 

• Der er til større opgaver taget flere tilbud hjem. HedeDanmark var den billigste i for-

bindelse med beskæring i rabatterne. Rabatterne mangler enkelte steder stadig en sid-

ste fræsning, men her afventes stabilt tørt vejr til denne opgave.  

• Vedrørende den fældning der er sket nedenfor bommen, så er det sket omkostningsfrit 

for grundejerforeningen, idet den flis der blev af træerne er betaling for fældningen. 

• Med den udvikling vi har i øjeblikket arbejder vi mod en monokultur, hvor invasive 

arter er ved at tage overhånd, og hvor der ikke kan følges med, med fældning. 
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• Det er langt billigst i hegning, hvis vi havde anbefalet kreaturer, men de er ikke gode 

til afgræsning og de udsætter sump og skrænt for kraftig erosion. Derfor har bestyrel-

sen forslået fårehegn, med klaplåger, hvor fårene flyttes rundt mellem flere indhegnin-

ger. 

• Alternativ er brakpudsning - hvor det kan lade sig gøre - som også er en dyr løsning og 

ikke så køn! 

• Der er brugt mange penge på vedligehold af dræn, (nye rør eller spuling), hvorfor be-

styrelsen anbefaler en frilægning af vandløb i de to slugter 

• Der vil kunne søges fondsmidler til opgaverne, men det forudsætter at grundejerfor-

eningens formue er større. Forventningen fra fonde er en egen finansiering på 50 %. 

 

Forslaget om ekstraordinær indbetaling blev drøftet med hensyn til, om det  er en 

byrdefuld udgift for grundejerne, og det betød en anonym afstemning blandt de 

fremmødte grundejere: 

32 stemte for at det var en byrdefuld udgift 

16 stemte for at det ikke var en byrdefuld udgift 

1 stemme blev betragtet som ugyldig 

Afstemning på udleverede, gule stemmesedler og indleverede fuldmagter, gav følgende 

resultater: 

Afstemning inkl. fuldmagter  Ja Nej 

1. Vedtægtsændringer §2 64 11 

2. Vedtægtsændringer §4 69 6 

3. Vedtægtsændringer §9 74 2 

4. Vedtægtsændringer §11 74 2 

5. Vedtægtsændringer §5 21 53 

6. Ekstraordinær indbetaling på 

kr. 5000 

28 48 

7. Får 24 49 

For at afstemningerne vedr. vedtægtsændringer kan vedtages, skal ¾ af alle grundejere 

være repræsenteret og heraf skal 2/3 stemme for forslaget.  3/4 af 116 grundejere er = 86 

grundejere. Til generalforsamlingen var der repræsenteret 77, inkl. fuldmagter. 

Dermed blev ALLE fremsatte forslag forkastet ved afstemningen. 
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Det betyder at der ikke kan vedtages ændringer i vedtægterne samt byrdefulde ændringer 

uden en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen vil snarest tage stilling til om der skal indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling. 

5. Fastsættelse af kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 1100 kr. 

 Forslaget blev vedtaget 

 

6. Valg ifølge vedtægterne § 5 

På valg var:  

• Esper Thygesen(89) modtog genvalg. 

• Bibi Arlund (43) modtog genvalg. 

• Aase Andersen (52) modtog genvalg 

Der var ikke yderligere grundejere, der viste interesse for at komme i bestyrelsen.  

 

Suppleant: 

• Leif Pedersen (nr. 59) modtog genvalg. 

Revisor og revisor suppleant: 

• Revisor Niels Winther (nr. 25) modtog genvalg. 

• Ole Dalgaard (87) modtog valg 

Ifølge vedtægterne skal vælges 2 revisorer og 2 suppleanter hvorefter  

• Karin Rasbech (94) blev valgt som revisorsuppleant  

• Thomas Mortensen (83) blev valgt som revisorsuppleant 

 

7. Evt. 

• Opfordring til at overholde hastighedsbegrænsningen. 

• Aflevere affald på vej hjem, og ikke vende bilen på første stikvej, ud for nr. 19’s 

grund. 

• En grundejer gav udtryk for at Naturplanen er pengene værd. 

• Nr. 70 takkede bestyrelsen for det kæmpe arbejde. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for rimelig god ro og orden. 
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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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BESTYRELSENS BERETNING 2018-2019 
 

NYE GRUNDEJERE 

Velkommen til de nye grundejere, 116 Anni og Jens Henriksen, 072 Rita og Erik 

Pedersen og 126 Morten Ramsing. 

 

NATURPLAN FOR ASTRUP VIG  

Vi kan nu skimte fjorden fra midten af området. Dette skyldes at vi fik fjernet 

bevoksning i rabatterne, som var vokset ud fra grundejernes matrikler, men mest 

at næsten 40 grundejere benyttede sig af HedeDanmarks (HdK's) tilbud om 

fældning af gamle træer på grundene.  

Da HdK's maskiner allerede var i området, fik vi dem til at fjerne bevoksning fra 

bommen og ned til petanquebanen. Her var der mange store, farlige birketræer, 

der var ved at tabe grene. Store træer giver megen flis, så Grundejerforeningen 

betalte ikke for rydning af dette stykke, der var relativt let at gå til for maskinen. 

Men nu kan vi se fjorden igen.  

Bestyrelsen har - i det forgangne år - gjort sig mange overvejelser, med at finde 

måder på hvordan grundejerforeningen kan komme videre med den nødvendige 

oprydning af de forsømte dele af vores 12 hektar fællesareal. Disse overvejelser 

har bestyrelsen gjort sig, fordi Generalforsamling 2018 bad os om det. 

Det samlede budgetoverslag i Naturplanen er 747.500 kr inklusive moms. Det 

eneste projekt fra selve naturplanen der er gennemført indtil nu, er rydning langs 

vejene, hvilket vi fik udført uhørt billigt for 20.000 kr inkl moms. Dermed 

resterer der 727.500 kr inkl. moms. 

Det næste projekt i den prioriterede plan er generel bekæmpelse af uønskede og 

invasive arter, rydning af vedopvækst i den store slugt og slugten mod vest, samt 

frilægning af vandløb i de samme slugter. Dette anslås i naturplanen i  alt at ville 

koste 345.000 kr inkl. moms, hvor frilægning af vandløb alene udgør 80%. 

Med 114 udstykkede matrikler, giver hele den manglende del af naturplanen 

6.382 kr inkl moms pr matrikel, mens kun næste prioritet giver 3.026 kr inkl. 

moms. 
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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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I bestyrelsens mange overvejelser indgår muligheden for at få tilskud fra fonde. 

Her gælder som hovedregel, at grundejerforeningen selv skal råde over hele  

kapitalen til dækning af et projekt, og at en fond, i givet fald, vil kunne bidrage 

med op til 50% af udgiften.  

  

Grundejerforeningen har for 2019-2020 budgetteret med de normale udgifter til 

vedligeholdelse af fællesarealerne (inklusive veje), hensat 40.000 kr inkl. moms 

til fremtidig vedligeholdelse af bro og fællesarealer, samt et overskud på knapt 

20.000 kr. Dette rækker ikke langt i forhold til de førnævnte beløb. 

Bestyrelsens overvejelser er derfor mundet ud i et forslag om, at hver grundejer 

indbetaler et ekstraordinært indskud på 5.000 kr, for at grundejerforeningen kan 

komme videre med den nødvendige renovering af fællesarealerne. 

Som et led i bestræbelserne har bestyrelsen overvejet hvordan man kan minimere 

udgiften til at holde gen-vækst af invasive arter nede. Jævnfør budgetoverslaget i 

naturplanen vil denne vedligeholdelse koste ANSLÅET cirka 30.000 kr årligt. 

Det skal understreges, at grundet fællesarealets størrelse, er denne 

vedligeholdelse IKKE noget som vores frivillige skovhold PÅ NOGEN MÅDE 

vil kunne overkomme.  

 

Som alternativ til maskinel eller kemisk metode, kunne grundejerforeningen 

vælge at indhegne fællesarealerne, og - periodevis - lade forskellige afsnit græsse 

af får. Det skal anføres at naturplanen ikke anslår udgiftsniveau for afgræsning, 

men at forskelle mellem kvæg, får, geder og heste, forklares omkring side 30. Får 

vurderes som bedst egnet, stor krat-rydningseffekt, meget god publikumsadgang, 

men stor udgift til hegning. Der vil være behov for cirka 3.300 meter hegn a cirka 

50 kr pr meter, plus cirka 15 låger a cirka 1.100 kr, ialt 150 - 200.000 kr inkl. 

moms. 

Derfor anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om en tilkendegivelse af, om 

grundejerne foretrækker en anslået årlig udgift til vedligeholdelse, eller en 

engangsudgift til hegning (men hegnet skal selvfølgelig vedligeholdes).   
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SKOVHOLD 

Den fornemmeste opgave for grundejerforeningens frivillige skovhold har været, 

og vil i fremtiden være det, at fælde farlige træer. Efter 2016 Bekendtgørelse om 

offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen, er det lodsejers 

ansvar at der ikke forefindes noget i området, der kan være til fare for publikum. 

Selvom grundejerforeningen - nu - er forsikret, er der risiko for at forsikringen 

ikke vil dække skader på publikum, hvis grundejerforeningen har handlet 

uagtsomt m.v., herunder har undladt at handle.  

Tidligere blev der udført cirka 40 mand-timers arbejde i juni. Nu cirka 100 

mandtimer i oktober til marts - den rigtige årstid for skovarbejde.  

142 Erik Jakobsen gør et stort arbejde som formand for skovholdet. Afhængigt af 

den foreliggende opgave, vælger han folk ud fra skovhold-listen, så der hverken 

er for få eller for mange til opgaven. Der er altid plads til en til på skov-listen. 
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BROHOLD 

Grundejerforeningens badebro fik udskiftet flyde-fagene i 2018. Arbejdet blev 

udført af broholdet under ledelse af daværende broformand 105 Mogens 

Andersen, som desværre blev taget fra os. Æret være hans minde. 

065 Kim og 085 Henrik har i fællesskab løftet formandsopgaven med støtte fra 

folkene på bro-listen (der er altid plads til en til på listen). I vinterens løb har 085 

Henrik og 063 Jakob lavet en ny bænk til broen.  

4. maj 2019 blev broen sat ud, ved høj vandstand og kold blæst fra nord. De 4 

mand der stod i waders i vand til armhulerne, tog en hård tørn. De grundejere der 

ikke var involveret, men som nyder badebroen, må gerne ved førstgivne 

lejlighed,  påskønne broholdets indsats. Badebroen kommer ikke af sig selv. 

 

FESTKOMITE 

På utallige opfordringer, og for at bestyrelsen kan hellige sig sine egentlige 

opgaver, har bestyrelsen etableret en festkomite, under ledelse af 124 Mary og 

043 Bibi. Gode ideer til arrangementer modtages, og bestyrelsen vil vurdere 

hvordan arrangementerne kan støttes.  

 

VEJVEDLIGEHOLDELSE 

Grundejerforeningens 3.200 meter veje er udlagt i 10 meters bredde mellem 

matriklerne (sideveje til sydlige stamvej, 6 meters bredde). Vejene var 

oprindeligt jordveje. Når bilerne kørte fast i mudderhuller, blev de trukket fri, og 

hullerne fyldt op med stabil-grus. Sådan blev kørebanen anlagt, i 3-4 meters 

bredde. Da gruslagets tykkelse varierer, kan man se det underliggende ler bule op 

i midterrabatten, særligt i våde perioder efterfulgt af frost. Efter behov skrabes 

vejene, og der hældes ekstra grus/sten i hullerne. 

I årenes løb er kørebane-niveauet sunket under rabatternes niveau, så regnvand 

løber PÅ vejen, i stedet for AF vejen.  

Løsning af disse problemer har bestyrelsen haft mange overvejelser om, men har 

endnu ikke fundet en økonomisk brugbar måde at gøre det på.  

 

BEVOKSNING PÅ GRUNDEJERNES MATRIKLER 

Deklarationen (lokalplanen) for området foreskriver løvfældende bevoksning for 

at begrænse brandfaren. Heldigvis har de fleste grundejere, ved HdK's hjælp, fået 

fjernet de 50 år gamle graner, der var begyndt at gå ud, og som var regulære  
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brandfælder. Enkelte grundejere har stadig sådanne store nåletræer stående. De 

øvrige grundejere skal vide, at ALLE efter vores opfattelse har fået MEGET 

RIMELIGE tilbud om at få fjernet disse gamle, farlige træer. 

Bestyrelsen anbefaler, at når grundejerne planter nyt, så plant løv, ikke tættere på 

skel end 1 meter, buske tættest på skel og ingen bevoksning iøvrigt der bliver 

højere end 10 meter.  

089 Esper Thygesen, der er landskabskonsulent (skovfoged) har lavet en 

"Inspiration til gen-plantning" der ligger på 

http://www.astrupviggrundejerforening.dk/index.php/astrup-vig-nyt 

http://www.astrupviggrundejerforening.dk/index.php/astrup-vig-nyt
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Det er grundejernes ansvar at holde deres bevoksning indenfor matriklerne. 

Jævnfør beslutning fra generalforsamling 2018, vil bestyrelsen i juni besigtige 

rabatterne og bevoksning i skel. De grundejere der ikke har beskåret deres 

bevoksning, vil få en henvendelse og 1 år til at bringe forholdet i orden.  

 

BÅDE OG KAJAKKER VED STRANDEN 

I de år grundejerforeningen har eksisteret, er det jævnligt blevet indskærpet, at 

både og kajakker skal være forsynet med hus-nummer, og være henlagt således at 

de ikke ligger til gene for de der går på stierne ved stranden.  

Ved lejlighed vil bestyrelsen besigtige, og eventuelt fjerne umarkerede fartøjer.  

 

HJEMMESIDE 

Siden januar 2018 har Grundejerforeningen været på nettet 

www.astrupviggrundejerforening.dk  

med egen e-mail adresse: astrupviggrundejerforening@gmail.com  

Ud af 116 grundejere er 83 oprettet som brugere, men heraf har kun 44 logget sig 

på. 

Bestyrelsen anbefaler at de der endnu ikke har fået adgang, sender en e-mail til 

astrupviggrundejerforening@gmail.com  

Når vi har jeres e-mail adresse opretter vi jer som brugere. 

Hvis I er oprettet, men har glemt adgangskode, eller hjemmesiden af anden årsag 

ikke virker, så send os også en mail om det.  

 

AFFALDS-Ø (MOLOKKER) 

Molokkerne har øjensynligt været en succes. Vi er sluppet for at 

renovationsbilerne sled på vores veje, og vi har ikke modtaget nogen form for 

klager over systemet. 

På utallige opfordringer - fra mange grundejerforeninger - har 

renovationsselskabet tilføjet en ekstra molok til pap. Hovedårsagen var egentlig, 

at brugerne af molokkerne proppede pap i husholdningsaffald, eller hvor de nu 

kunne finde plads til det. 

Desværre oplevede vi i marts at nogen havde stoppet en støvsugerpose med 

gløder i en af molokkerne. Molokkerne og hele kvarteret nord for var indhyllet i 

tyk røg, da de tre brandbiler ankom. Brandfolkene var ikke imponerede. Det var 

renovationsselskabet heller ikke, reparationen kostede dem over 6.000 kr. 

http://www.astrupviggrundejerforening.dk/
mailto:astrupviggrundejerforening@gmail.com
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TIDSFRIST FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ 

GENERALFORSAMLING 

I de seneste år har bestyrelsen gjort til praksis, at varsle generalforsamling det 

følgende år, i sidste nummer af Astrup Vig Nyt året før generalforsamlingen. I 

varslet har vi også meddelt en tidsfrist på 6 uger (42 dage) før 

generalforsamlingen, for indsendelse af forslag til behandling (afstemning) på 

generalforsamlingen. 

Dernæst udgives Astrup Vig Nyt nr 1, med agenda, regnskab og indkomne 

forslag, 3 uger (21 dage) før generalforsamlingen. 

I de nuværende vedtægter er de to tidsfrister på henholdsvis  "senest 20 dage" og 

"mindst 14 dage". Dette har tidligere bestyrelser haft vanskeligheder med at 

overholde.  

Derfor stiller bestyrelsen forslag om ændring af vedtægterne, og tager et par 

ekstra, redaktionelle rettelser med i købet.  
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Oprydningsdagen blev holdt den 15.juni.  
 

Der mødte 14 friske grundejere op kl. 8:00, og opgaverne blev hurtigt 
fordelt blandt de fremmødte.  

Vi var så heldige, at to havde mulighed for at gå en tur langs stierne med 
medbragt buskrydder. Et hold kørte på ATV rundt langs stierne og 
reparerede trapperne. Der var flere steder hvor rørene og træet skulle 
fornyes. Et hold kørte op og gjorde fint i stand ved molokkerne og et hold 
samlede brænde til Sankt Hans bålet.  

Klokken 10 mødtes holdene til statusmøde, hvor foreningen var vært ved 
kaffe og smurte rundstykker. Efter kaffen begyndte skyerne at trække sig 
sammen og alle skyndte sig ud for at komme så langt som muligt inden 
regnen satte ind.  

Om aftenen mødtes de der kunne til fælles grillaften og medbragt mad, 
ved Mary og Harry. Det var som altid en meget hyggelig dag.  
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Festkomiteen 

 
Festkomiteen havde arrangeret fællesspisning efter generalforsamlingen.  

Der var ca. 20 der havde medbragt mad. Og snakken gik hyggeligt rundt omkring 

bordet. En god måde at afslutte dagen på.  

 

 
 

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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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 sanghæfte 

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 

 

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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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 

  

mailto:astrupviggrundejerforening@gmail.com
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