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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________    
April 2020 nr. 1 

 

Skrænterne skrider.  Foto taget 7. marts 2020 

 

I bladet kan du bl.a. læse:  

Generalforsamlingen er udskudt 

Udkast til ændring af bestående vedtægter 
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FORMANDENS INDLEDNING 
 

Corona-pandemien rammer i verdens fjerneste afkroge, også i Astrup Vig. 

Heldigvis ser det ud til at ingen af grundejerne er ramt, men pandemien har 

alligevel indvirkning på vores aktiviteter. Ved sidste skov-hold-arbejds-dag 

mødte der kun to mand, inklusive Erik Jakobsen 142. 

Da det i skrivende stund ikke ser ud til at regeringens forsamlings-begrænsninger 

løftes, vælger bestyrelsen at udskyde Generalforsamling 2020 på ubestemt tid. 

Når begrænsningerne løftes, vil bestyrelsen indkalde generalforsamlingen med de 

tidsfrister der står i de gældende vedtægter.  

Mere herom i artikel inde i bladet.  

Vinteren har budt på rekord i regn. 

Dette har bevirket slid på grundejerforeningens veje, blandt andet fordi folk kører 

for stærkt.  

Når hullerne i vejene bliver dybe, vil de blive fyldt, når der er tørvejr i nogle 

dage – før og efter opfyldningen. Når der har været tørvejr i længere tid, vil 

vejene blive høvlet. 

Nogle steder er der store problemer med at vand løber på vejen (i stedet for af 

vejen).  

Dette skyldes dels at rabatterne mange steder er højere end vejbanen, og at de 

drænrør der måtte ligge i rabatterne, er stoppet af rødder fra træer og buske.  

Dette er et problem der har været kendt siden områdets udstykning.   

Den eneste brugbare løsning er at etablere flade drængrøfter i rabatterne. Dette 

giver to nye problemer: El, vand og telefonkabler ligger ikke nødvendigvis i de 

foreskrevne dybder, og afgravet jord skal bortskaffes. Alene transport af jorden 

vil være en meget bekostelig affære, da der sandsynligvis er tale om 60 

lastvognlæs.  
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Den megen regn har også forstærket skred af skrænten øst for nummer 52, 54, 56 

og 58.  

Bestyrelsen har opsat advarselsskilte og afspærring i begge ender af gangstien 

der fører langs toppen af skrænten. Man kan se billeder af alt dette på 

hjemmesiden under galleri.  

Grundejerne advares mod at færdes på stien. Flere stede er der lodret fald på 

mere end 2 meter, og kanten er ustabil.   

 

Med venlig hilsen 

Anders Nissen 

formand 

 
 

 
Foto 7. marts 2020 
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GENERALFORSAMLING 2020 

  
 

Den ordinære generalforsamling var planlagt til afholdelse 23. maj 2020.  

På grund af regeringens forsamlingsbegrænsninger, har bestyrelsen valgt at 

udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid. 

Når forsamlings-begrænsningerne løftes, vil bestyrelsen indkalde til 

generalforsamling indenfor de rammer som foreningens gældende vedtægter 

giver: 

• §9, den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal. Med-

lemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldel-

sen skal være bilagt det reviderede regnskab, samt en fortegnelse over de 

emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

• § 11, forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes be-

handlet på en generalforsamling, skal skriftligt tilsendes formanden senest 

20 dage før generalforsamlingen, når dennes afholdelsesdato er bekendt-

gjort i foreningens blad. 

Corona-pandemien må have force-majeure virkning. 

Hvis vi ikke kan afvikle generalforsamlingen i april kvartal, så udskyder vi den 

til senere. 

Grundejerforeningens medlemmer er allerede nu velkomne til at tilsende 

formanden sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, selvom vi på 

nuværende tidspunkt ikke kender afholdelsesdatoen.  

Når regeringen løfter forsamlings-begrænsningerne, således at vi kan samles 50-

80 mennesker i forsamlingshuset, da vil bestyrelsen indkalde til 

generalforsamling med mindst 14 dages varsel.  

Indkaldelsen vil være bilagt det reviderede regnskab, samt de forslag til 

behandling som medlemmerne på dette tidspunkt måtte have fremsendt. I tillæg 

hertil, naturligvis bestyrelsens forslag.  
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Når vi indkalder bliver vi nødt til, jævnfør de gældende vedtægter, at indkalde pr 

brev.  

Men, vi vil også sideløbende indkalde via www.astrupviggrundejerforening.dk.  

Bestyrelsen imødeser grundejernes tilbagemeldinger på, hvordan dette virker.   

Efter vedtagelse af nye vedtægter (se artikel senere i bladet), vil dette blive den 

fremtidige måde hvorpå bestyrelsen informerer grundejerne.  

  

 

 

 

 

http://www.astrupviggrundejerforening.dk/
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NYE VEDTÆGTER 

 

Som nævnt i tidligere numre af Astrup Vig Nyt, på generalforsamlinger med 

mere, er det bydende nødvendigt at få revideret grundejerforeningens vedtægter, 

der er undfanget af Landinspektør Balling Engelsen i 1969. De nuværende 

vedtægter er behæftet med administrative detaljer, meget korte tidsfrister og visse 

bestemmelser der er direkte ulovlige.  

For at få foretaget en gennemgribende modernisering af vedtægterne, har 

bestyrelsen valgt at entrere med Advokat Jeppe Jepsen, Skive. Denne har, i 

samarbejde med bestyrelsen, udarbejdet et oplæg til nye vedtægter, der er vedlagt 

dette blad. Vi beder jer om at komme med kommentarer og eventuelle 

ændringsforslag og sende dem til en fra bestyrelsen.  

Disse vedtægter er et af bestyrelsens forslag til afstemning i deres helhed på den 

ordinære generalforsamling. Følgende bør fremhæves: 

• Grundejerforenings ansvar for fællesarealet, er medtaget. 

• Administration af forsyningsledninger og etablering af modningsfond, er fjernet. 

• Indmeldelses indskud på 200 kr, er fjernet. 

• Restancegebyr på 100 kr, er fjernet (fastsættes på generalforsamling sammen med kontin-

gent).  

• Seneste betalingsdato for kontingent er fastsat til 31 marts i det år hvorfor kontingentet 

opkræves.  

• Det er klarificeret at bestyrelsen tegner grundejerforeningen udadtil, mens to af bestyrel-

sen, hvoraf den ene er formanden, tegner grundejerforeningen overfor tredjemand (f.eks. 

maskinstation). 

• Tidsfrister for grundejeres indsendelse af forslag til behandling på generalforsamling, er 

ændret således af bestyrelsen nu har 2 uger til at behandle indkomne forslag inden indkal-

delsen udsendes (mod tidligere maksimalt 6 dage).  

• Generalforsamling kan indkaldes via grundejerforeningens blad, hjemmeside eller via e-

mail.  

• Krav om ¾ grundejerfremmøde på generalforsamling for vedtagelse af vedtægtsændrin-

ger er fjernet. 2/3 flertal til vedtagelse af vedtægtsændringer er bevaret.   

• Begrebet ”ny generalforsamling” er fjernet. Der eksisterer kun ”ordinær generalforsam-

ling” og ”ekstraordinær generalforsamling”.  

• Krav om revisorpåtegning på årsregnskab er tilføjet 
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HJEMMESIDEN 

 

I takt med at PostNord bliver dyrere og får vanskeligere ved at overholde 

tidsfristen på 5 arbejdsdage for levering af et almindeligt brev, er bestyrelsen 

nødt til at finde andre måder at informere grundejerne på, især ved indkaldelse til 

generalforsamling.  

I forbindelsen med den tiltrængte revision af grundejerforeningens vedtægter (se 

artikel andet sted i bladet), har advokaten anbefalet at anvende 

grundejerforeningens hjemmeside. Når dette er skrevet ind i de reviderede 

vedtægter, vil et opslag på hjemmesiden have samme juridiske gyldighed som et 

brev leveret med posten. Hertil skal nævnes, at indkaldelse via Astrup Vig Nyt 

lagt i postkasserne i Astrup Vig, IKKE har tilsikret at alle grundejere modtog 

indkaldelsen, heller ikke selv om bestyrelserne har tilstræbt at sende bladet til de 

som måske ikke fik tømt deres postkasser.  

Ved vigtige informationer til grundejerne, generalforsamlingsindkaldelser m.m., 

vil vi på hjemmesiden skrive en notits på forsiden, der henviser til et nyt punkt i 

menuen, f.eks. under ”Om foreningen” / ”Generalforsamling”. 

Alt dette kan gøres på den åbne del af hjemmesiden, men for at få adgang til 

grundejerlisten er grundejerne nødt til at give bestyrelsen deres e-mail adresser.  

I skrivende stund er der cirka 90 ud af 116 grundejere der har givet deres e-mail 

adresse og er blevet oprettet som brugere af hjemmesiden. Af de 90 er der cirka 

10 der aldrig har logget sig ind.  

Bestyrelsen opfordrer alle til at give deres e-mail adresse, så de kan oprettes som 

brugere.  

Hvis nogen skulle have problemer med at logge ind, så send en e-mail til 

astrupviggrundejerforening@gmail.com så retter / opretter vi brugerprofilen, og 

prøver igen.  

 

 

 

 

mailto:astrupviggrundejerforening@gmail.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 

 

 

 

 

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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ASTRUP VIG NYT FREMTID 

Siden august 1987 har grundejerforeningen udgivet Astrup Vig Nyt i A5-hæfte 

format. Mange tidligere blade kan ses på www.astrupviggrundejerforening.dk.  

Der er i tidens løb blevet lagt mange arbejdstimer i redigering af bladet, først for 

at kunne trykke det på duplikator, nu i Microsoft Word. Dette kræver nu at man 

vælger det korrekte udskrivningsformat og at man har adgang til en printer, der 

kan trykke på både for- og bagside.  

 

I de moderne tider har vi drøftet om bladet, for at være mere miljøbevidst, lige så 

godt kan sendes som et elektronisk nyhedsbrev, og dermed skal afskaffes i sin 

nuværende form. Bestyrelsen vil gerne høre jeres mening om det.  

Vi har allerede spurgt vores annoncører om de fortsat vil støtte os selv om bladet 

blev elektronisk. Alle på nær en enkelt har accepteret det,  

 

Vores nuværende redaktør, Bibi, har på sin arbejdsplads fået tilladelse til at 

printe bladet (116+ eksemplarer) på moderne laser-printer, mod at arbejdspladsen 

får en annonce i bladet. Hvis vi skulle printe bladet på hjemmeprinter, ville det 

koste omkring 1000 kr til papir og blæk- eller toner-patroner, og det ville tage 

meget længere tid. 

 

Så længe der er et bestyrelsesmedlem der har mulighed for at printe bladet, vil vi 

stadig kunne distribuere det i postkasserne i Astrup Vig.  

Men denne metode kan ikke anvendes til indkaldelse til generalforsamling, idet 

det ikke sikrer at grundejerforeningens medlemmer faktisk modtager bladet. Det 

ville kræve at bladet blev sendt med post til medlemmernes bopæls-adresse, der 

for de fleste IKKE er i Astrup Vig. Dette koster for tiden 10 kr,  eller 29 kr for 

quick-brev, pr blad. Tidligere har nogle grundejere tilbudt at bringe blade ud pr 

cykel til folks bopælsadresser i Salling og Skive, men disse ordonnanser bliver 

ikke yngre. 

Derfor arbejder bestyrelsen på et elektronisk brugervenligt format for Astrup Vig 

Nyt.  

Dette format kan redigeres meget let, det kan lægges på hjemmesiden og sendes 

som e-mail, og det kan printes af alle, dog ikke i A5-hæfte format.    

http://www.astrupviggrundejerforening.dk/
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Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 

 
 

 

 

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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KASSEREREN HAR FORLADT BESTYRELSEN 

Grundejerforeningens kasserer Aase Andersen har forladt bestyrelsen grundet 

samarbejdsvanskeligheder med formanden Anders Nissen.  

Tidligere bestyrelse har foranlediget at både kasserer og formand har adgang til 

bankkonto og betalingsservice, foruden at formanden er grundejerforeningens 

administrator på det overliggende Virksomhed.dk, NETS-Dan Id m.m.  

Da Corona-pandemien indtil videre vanskeliggør diverse møder med bl.a. 

banken, har bestyrelsen valgt at formanden, indtil ny kasserer er valgt på 

generalforsamlingen, betaler de regninger der måtte komme.  
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Det startede med et lille skred sidst i februar, men skredet udvikler sig 

uge for uge og er i dag væsentligt større. Foto taget 19. og 24. februar. 
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RUNDGANG I ASTRUP VIG 

I Astrup Vig Nyt 2019 – 3 annoncerede vi ”Rundgang i Astrup Vig” 1. og 8. maj 

2020.  

Formålet med denne rundgang var at udbrede kendskab til vores fællesareal 

(Naturplanen), således at diskussioner på generalforsamling kan foregå på et 

oplyst grundlag. 

Rundgang i Astrup Vig udskydes på ubestemt tid, dels på grund af Corona-

pandemien, dels fordi bestyrelsen imødeser at behandling af nye vedtægter på 

næste generalforsamling, ikke vil levne tid til mange andre emner.  
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...........................  smilehullet  .............................  

 
 

 

 

På et af søværnets skoleskibe skiftedes kaptajnen og 
en af kadetterne til at skrive i logbogen om aftenen. 
En aften skrev kaptajnen: ”77-Jensen var fuld i dag.” 
Jensen var rasende, men det var jo sandt.  

To dage efter da det var hans tur, skrev han: 
”Kaptajnen var ædru i dag.” 



19 

Aktivitetskalender    for   2020 : 
 

OBS: alle aktiviteter er udskudt på grund af Corona pandemien 

 

14.02 Bestyrelsesmøde kl. 16:00 ved nr. 43 

04.04 Astrup Vig Nyt nr. 1 

18.04 Bestyrelsesmøde kl. 15:00 ved nr. 89 

01.05 Udflugt i området kl. 18:30 

02.05 Bro-udsætning  kl. 8:00  - ved vandet 

03.05 Forslag til generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde 

08.05 Udflugt i området kl. 18:30 

08.05 Ekstrablad med Indkaldelse til generalforsamling 

med indkomne forslag 

23.05 Generalforsamling  - kl. 14:00 - 16:00 

 i Grønning Forsamlingshus  

23.05 Fællesspisning efter generalforsamlingen 

              kl. 17.00 i Grønning Forsamlingshus 

13.06 Oprydningsdag   kl. 8:00  - ved vandet 

20.06 Sankt Hans    kl. 21:00          Husk sanghæfte 

20.06 Astrup Vig Nyt nr. 2 

26.09  Bro-indtagning kl. 8:00  - ved vandet  

27.09 Bestyrelsesmøde kl. 9:30 

10.10 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 

Leif Pedersen, Astrup Vig 59 

Tlf.: 53399735 

e-mail: lhp50@hotmail.dk 

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                          ( ny kasserer) 

 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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