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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________    
Marts 2021 nr. 1 

 

Ny sti anlægges ved fjorden da den gamle er forsvundet i skred.  

I bladet kan du bl.a. læse:  

 Indkaldelse til Generalforsamlingen 2021 

 Naturplan og pleje af fællesarealerne 

Indstik:   Nye vedtægter vedtaget 2020 

                 Jubilæumstillæg Astrup Vig 50 år  
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Nyt fra bestyrelsen 
 

Nu nærmer foråret sig, og vi håber at 2021 bliver et mere normalt år end 
2020 blev, og at vi kan afholde diverse fælles arrangementer i Vigen. 
Da bladet kun udkommer 3 gange om året, er det vigtigt at alle holder sig 
orienteret via hjemmesiden, hvis noget skulle blive aflyst eller flyttet.  
 
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder løbende, når der var behov for 
det. De fleste møder er blevet holdt udendørs, både for at se det vi drøf-
tede, men også fordi der har været forsamlingsforbud. Bestyrelsesmøder 
vil derfor ikke længere fremgå af Astrup Vig Nyt, da de planlægges fra 
gang til gang.  
 
Bestyrelsen har holdt møde med 2 biologer fra Skive Kommune, der var 
med rundt i vores fællesområder, inden vi kunne sende ansøgning til 
kommunen.  
 
Der har også været et møde med en fra Blue-Walk gruppen, da det er 
vigtigt for os at vide hvordan de tænker vores område passeres. 
 
I forbindelse med at vi har søgt fondsmidler, har vi holdt møde med John 
Milther fra HedeDanmark. På generalforsamlingen vil vi fremlægge en 
budget beregnet plan for gennemførelse af første etaper af naturplanen.  
 
Vi håber at mange har lyst til at gå en tur i området sammen med os den 
30. april, hvor Esper vil fortælle om Naturplanen og hvad vi arbejder med.  
 
Stamvejen har været meget påvirket af vejret med hård og dyb frost, og 
den blev meget blød og ustabil da det satte ind med tøvejr. Vi er i øjeblik-
ket ved at indhente tilbud og information om hvordan vi bedst kan frem-
tidssikre vores veje inden for det begrænsede budget vi har til rådighed.  
 
På bestyrelses vegne 
 
Bibi Arlund 
redaktør 
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Der indkaldes til generalforsamling 

i Astrup Vig Grundejerforening 

som afholdes i 

 

Grønning forsamlingshus den 26. juni kl. 14.00 
 

Endelig indkaldelse med dagsorden og eventuelt indkomne forslag, annonceres 

på foreningens hjemmeside senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

 

Såfremt I som grundejere har forslag der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal disse udformes skriftligt og sendes til formanden senest 

4 uger inden på foreningens mail:     AstrupVigGrundejerforening@Gmail.com 

 

Af hensyn til eventuelle begrænsninger i Sundhedsstyrelsens gældende 

forsamlingsforbud er det vigtigt, at alle holder sig informeret og opdateret på 

vores hjemmeside helt frem til datoen for generalforsamlingen, da vi kan blive 

tvunget til ændringer med kort varsel.  Læs mere på 

www.AstrupVigGrundejerforening.dk 

Tilmelding på mail: :     AstrupVigGrundejerforening@Gmail.com 

 

mailto:AstrupVigGrundejerforening@Gmail.com
http://www.astrupviggrundejerforening.dk/
mailto:AstrupVigGrundejerforening@Gmail.com
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Referat fra ekstraordinær  

Generalforsamling  15. november 2020 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Astrup Vig Grundejerforening 

(cvr 34540586) 

 

Mødet fandt sted på Breum Kulturcenter, M. P. Stisensvej 2, Breum, 7870 

Roslev. 

 

Mødet havde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Afstemning om vedtægtsændringer 

3. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen og forklarede baggrunden for afholdelse af denne 

ekstraordinære generalforsamling, der er en konsekvens af de gælde vedtægters 

§ 12 stk. 1, der kræver afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling til 

vedtagelse af nye vedtægter, hvis et forslag hertil er vedtaget på en ordinær 

generalforsamling med mere en 2/3 af de afgivne stemmer, men ikke kan 

fremmes, fordi de krævede ¾ af medlemmerne, skal være repræsenteret. 

Ad 1:   Formanden foreslog advokat Jeppe L. Jepsen til dirigent.  

Denne valgtes uden modkandidat, og konstaterede, at mødet var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtigt. 

På forespørgsel, var der ingen indsigelser herimod fra forsamlingen. 

Ad 2: Jeppe Jepsen præciserede herefter, at det der var til afstemning, var det 

forslag, som over 2/3 havde stemt for på generalforsamlingen den 10/10 2020 

uden ændringer. 

Dirigenten forespurgte, om der var nogen, der stemte imod forslaget. Det var 

der ikke. 
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Derefter forespurgtes, om der var nogen der ville stemme for. Det gjorde alle 

ved håndsoprækning. 

Ingen var uenig med dirigenten, da han herefter konstaterede, at forslaget var 

enstemmigt vedtaget. 

Hele det nye forslag til vedtægter er herefter gældende. 

Ad 3 : Under eventuelt var enkelte spørgsmål af mere praktisk at omkring 

betalingsterminen for det ekstraordinære indskud, der blev vedtaget på 

generalforsamlingen, og problemer med manglende grus, flere steder på 

områdets veje. 

Disse forhold tager bestyrelsen sig af. 

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen 
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Regnskab for 2020 

 



10 

 



11 

Balance pr. 31.12.2020 
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Naturplan og pleje af fællesarealerne i Astrup Vig 
 

Hermed en orientering om planer og aktiviteter i forbindelse med naturplan og 

pleje af vores fællesarealer i Astrup Vig. 

 

På generalforsamlingen i Kulturcenter Breum den 10. oktober 2020 blev det 

besluttet, at alle grundejere foruden det årlige kontingent, skulle indbetale 1.000 

kr. ekstra til gennemførelse af naturpleje på vores fællesarealer.  Arbejdet med 

naturgenopretning og -pleje er med udgangspunkt i den naturplan som i 2018 

blev udarbejdet af HedeDanmark, og som siden har været tilgængelig på vores 

hjemmeside. 

I december havde bestyrelsen møde med to biologer fra Skive Kommune, hvor 

vi sammen besigtigede fællesarealerne og drøftede vores ønsker og muligheder. 

Inden man kan gennemføre et plejeprojekt på beskyttede arealer og inden for 

kystnærhedslinjen, kræves der tilladelse og dispensation fra myndighederne. 

Skive Kommunes biologer var særdeles positive og har bidraget med viden og 

hjælp til den ansøgning som bestyrelsen har udarbejdet og sendt til kommunen. 

Skive Kommunes Naturafdeling er under stort arbejdspres og sagsbehandlingen 

er endnu ikke afsluttet. Når det sker, skal kommunens tilsagn efterfølgende i 

offentlig høring i 4 uger 

 

Parallelt med bestyrelsens dialog med kommunen har vi afsøgt muligheder for 

tilskud fra flere fonde og puljer som bl.a. Friluftsrådet, Nordea Fonden, Sparvest 

Fonden, Landbrugsstyrelsen og Den Danske Naturfond. 

 

Den Danske Naturfond har en målsætning og tilskudsprofil, som umiddelbart 

ligner et godt match med vores ønsker og naturplanen i Astrup Vig. Bestyrelsen 

udarbejdede derfor en ret omfattende ansøgning om tilskud fra Den Danske 

Naturfond. Men efter usædvanligt mange ansøgninger til fondens puljeordning, 

har vi desværre nu modtaget afslag på ansøgningen. Rigtigt ærgerligt. 

 

De øvrige fonde og puljeordninger, som vi har været i dialog med eller har 

kendskab til, tror vi ikke på som mulige tilskudsgivere til vores planer og ønsker. 

Fortsættes næste side …..  
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Eksempelvis kan nævnes, at Landbrugsstyrelsens tilskudsordning til naturpleje er 

særdeles attraktiv, men samtidigt helt betinget af hegning og afgræsning.   

 

Friluftsrådets puljeordninger retter sig mod projekter, som skal give den brede 

befolkning bedre adgang og oplevelser i tilskudsområdet, så de roser er der en 

del torne på.   

Så hvis du som grundejer har kendskab til fonde eller tilskudsordninger, som 

kunne være en mulighed, vil bestyrelsen rigtigt gerne høre fra dig. 

 

I forlængelse af bestyrelsens dialog med Skive Kommunes Naturafdeling og 

udarbejdelse af ansøgninger, har vi afholdt møde og besigtigelse med 

HedeDanmarks skovfoged, John Milther, som var ankermand ved udarbejdelse 

af vores naturplan i 2018. Vores ønske med mødet var at finde en model og 

økonomi for aktivitetsopdelte projektetaper i naturplanen, så vi kan komme i 

gang med afsæt i den økonomi vi nu råder over. 

 

På generalforsamlingen den 26. juni vil bestyrelsen fremlægge en budgetberegnet 

plan for gennemførelse af første etaper af naturplanen.  Men inden dette håber 

vi på jeres interesse og input ved fælles info-tur i fællesarealerne den 30. april kl. 

15, hvor vi mødes ved petanquebanen. 

 

 

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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INFO – TUR i Astrup Vig 30. april 2021 

Vi mødes ved Petanquebanan kl. 15 og går derfra rundt i fællesarealerne og ser 

sammen på de områder bestyrelsen foreslår som første etaper af naturplanen. 

Formålet med denne infotur er at udbrede kendskab til vores fællesareal 

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

oplyst grundlag. 

Efter endt infotur mødes vi ved stranden hvor bestyrelsen har tændt en gril, og 

vi håber at vi sammen kan hygge os med pølser og brød samt en øl/vand.  

 - - - - - Denne sidste del er afhængig af vejret, nærmere info på dagen  - - - - -  

VIGTIGT: 

Af hensyn til eventuelle begrænsninger i gældende forsamlingsforbud er det 

vigtigt, at alle deltagere holder sig informeret og opdateret på Astrup Vig 

Grundejerforenings hjemmeside helt frem til den 30. april, da vi kan blive 

tvunget til ændringer eller aflysning af arrangementet med kort varsel. 

Butikken har delikatesseafdeling med  

nem og lækker aftensmad eller smørrebrød 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 
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Blue Walk, 

- din forbindelse til Skive og Sundsøre! 

Blue Walk stiens frivillige arbejdsgruppe, som i daglig tale kaldes 

Stifinderne, arbejder videre med ruteplanlægning fra Skive til Sundsøre i 

tæt samarbejde med lodsejerne og andre relevante parter. Blue Walk 

planlægges som en afmærket natursti, en trampesti, som man skal kunne 

færdes på i årstidens fornuftige udendørs fodtøj. 

Bestyrelsen er i dialog med arbejdsgruppen, - men der er endnu ingen 

konkrete forlag til, hvor stien kunne ramme ind i vores område, så derfor 

er der heller ingen forslag til forløb i vores område. 

 

Status på Mobilmast:  

Vi har fået oplyst at der meget snart kommer en 36 meter høj mobilmast. Den 

bliver placeret bag maskinhuset ved Bjørnsholm. Der er nabohøring til 1. maj.  

 

 

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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Omlægning af sti 
Skrænten ned mod Limfjorden skrider fortsat. Ud for nr. 54 er 

fællesarealet skredet helt ned, så det nu ikke er muligt at gå på stien 

langs kanten uden at komme langt ind på privat grund. 

Derfor arbejdes der på at omlægge stien for enden af nr. 52. til 58, så den 

langs nr. 52 fortsætter mod øst ned af skrænten, hvor der skal anlægges 

nye trapper, så man kan komme ned på plateauet neden for skrænten. 

Her fortsætter stien så mod nord hen til badebroen. Der skal måske 

etables et par trappetrin og spangovergange et par steder, men stien er 

allerede nu markeret og farbar, og vil være en skøn naturoplevelse hele 

året rundt. 

Bestyrelsen gør opmærksom på at al færdsel på fællesarealerne er på 

eget ansvar, og hunde skal altid føres i snor. 
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Medlemsskab og kontingent til Astrup Vig 

Grundejerforening 

Foreningens nye vedtægter, der blev vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling den 15.11.2020 fastlår i §3 Medlemsskab, at 

grundejere i området er pligtigt medlem af foreningen. Endvidere står der, 

at ved ejerskifte er sælger forpligtet til at meddele kasseren købers navn 

og bopæl inden for 14 dage efter salget, - sælger hæfter for den nye ejers 

kontingent indtil denne meddelelse er tilgået kasseren. 

Meddelelsen bedes sendt til astrupviggrundejerforening@gmail.com, - 
oplys også gerne tlf. nr. og e-mail adresse. 
 
I §4 Kontingent står der, at bestyrelsen kan pålægge et rykkergebyr ved 
forsinket betaling af kontingent, der senest skal indbetales 31. marts. 
Bestyrelsen har vedtaget et rykkergebyr på 200kr. Men da det er ny 
praksis, og der på det seneste har være en del ejerskifter i området, er 
betalingsfristen i år undtagelsesvis forlænget til den 23.04.2021,  
- hvorefter rykkergebyret pålægges.   

 

 

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 

 

 

mailto:astrupviggrundejerforening@gmail.com
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Nyt fra medlemmerne 

Mangler du en til at holde din græsplæne i 

sommerhuset, så du bare kan nyde det når 

du har fri? 

Græsslåning udføres i hele 

sommerhusområdet Astrup Vig.  Ring til: 

Leif Pedersen og få en aftale. Tlf.  53 39 97 35 

 

 

 

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

 

Lille Fie: 

- Det var godt du kom mormor – for far sagde i 
morges, at dit besøg var lige det der manglede.  
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Aktivitetskalender for 2021 : 
 

OBS: Hold dig orienteret på hjemmesiden om noget bliver udskudt 

eller aflyst på grund af Corona pandemien 

 

 

27.03 Astrup Vig Nyt nr. 1 

30.04 Info-tur i området kl. 15:00 ved Petanquebanen 

 Efterfølgende gril ved stranden kl. 18:00 

01.05 Bro-udsætning  kl. 8:00   ved vandet 

 meld dig til broholdet ved Henrik (85) 

30.05 Forslag til generalforsamlingen skal være 

formanden i hænde 

07.06 Astrup Vig Nyt nr. 2 

19.06 Oprydningsdag   kl. 8:00   ved vandet 

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

i Grønning Forsamlingshus  

Husk gerne tilmelding :     

AstrupVigGrundejerforening@Gmail.com 

26.06 Sankt Hans    kl. 21:00  ved vandet - Husk sanghæfte 

25.09  Bro-indtagning kl. 8:00   ved vandet  

16.10 Astrup Vig Nyt nr. 3 

 

 

mailto:AstrupVigGrundejerforening@Gmail.com
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Kontaktpersoner i Grundejerforeningen  

E-mail:  astrupviggrundejerforening@gmail.com 

Bestyrelsen:  Esper Thygesen, Astrup Vig 89 ( Formand ) 

Tlf.: 60 22 85 51 

e-mail: esper@havskovthygesen.dk 

Hans Jacob Petersen, Astrup Vig 84 (Næstformand ) 

Tlf.: 40 45 58 75 

e-mail: mashjp@bmail.com 

Per Svenning Jensen, Astrup Vig 54  ( Kasserer ) 

Tlf.: 40 70 96 29 

e-mail: ps@deif.com 

 Henrik Bjerre, Astrup Vig 134 ( Sekretær ) 

 Tlf.: 41 78 52 00                              (Webmaster) 

 e-mail: bjerre@it.dk 

 Bibi Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet) 

 Tlf.: 26 18 04 97     (Webmaster)                        

 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.:  20 64 68 45 

e-mail: maha.jensen@hotmail.com 

  

mailto:astrupviggrundejerforening@gmail.com
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