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En smuk morgen 1. maj kl. 7:50 gøres klar til broudsætning

I bladet kan du bl.a. læse:
Indkaldelse til Generalforsamlingen 2021 i Jebjerg
Regnskab 2020 og budget 2021
Indstik:
Manual til selvtilmelding til vandportalen fra vandværket
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Nyt fra bestyrelsen
Naturplan og pleje af fællesarealerne i Astrup Vig:
Bestyrelsen har brugt en del tid og kræfter på at forberede de kommende
plejeprojekter på vores fællesarealer. Vi har lige haft endnu en gennemgang af
området sammen med kommunens biolog, som har afsluttet
arealregistreringerne og nu er i gang med at lave den endelige
myndighedstilladelse for tyndings- og rydningsprojekterne. Biologerne kunne
oplyse, at der er registreret hele 80 plantearter og op til 39 forskellige arter på
bare ét prøvefelt i de lysåbne områder. Vi håber stadig, at der bliver givet
mulighed for at første etape af naturplejeprojektet kan påbegyndes efter
sommerferien, så vi efterfølgende kan få opgraderet vores fællesveje.
Pas på den invasive Japansk pileurt
Under en gennemgang af vores fællesarealer opdagede vi en del planter af arten
japansk pileurt (Fallopia japonica) på et privat grundareal. Arten er invasiv og
vanskelig at bekæmpe, når den først får fat, så vi bør være på vagt. Når planten
skal bekæmpes, er det vigtigt at opgravede dele ikke kommer i kontakt med
jord igen. Ved bortkørsel til losseplads skal alt afleveres til afbrænding - og ikke
sammen med haveaffald, da det ellers risikerer at spredes andre steder.
Sct. Hans bål efter generalforsamlingen:
Husk at vi har fælles Sct. Hansbål ved stranden samme dag som generalforsamlingen den 26. juni kl. 21. Karsten Thygesen (89) holder båltalen, og vi
slutter med en sang, så husk sanghæfte.
Overvejer du fældning af træer på din grund:
Her i sensommeren har vi planlagt skovning og tynding af bevoksninger på
fællesarealerne. Hvis du har træer på egen grund, som skal fjernes, vil det måske
være en idé at få et tilbud fra entreprenøren ved samme lejlighed. Skriv gerne
en mail eller kontakt Henrik fra bestyrelsen.
På bestyrelses vegne
Esper Thygesen,
formand
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Indkaldelse til generalforsamling
i Astrup Vig Grundejerforening

Lørdag den 26. juni 2021 kl. 14.00
i Sport & Event Center Jebjerg
Af hensyn til gældende forsamlingsforbud og afstandskrav afholdes årets
generalforsamling i
Sport & Event Center Jebjerg
Søndervænget 1, Jebjerg
7870 Roslev
Husk at medbringe opdateret Coronapas, mundbind og godt humør. Sodavand
og øl kan købes i salen. Læs mere på www.AstrupVigGrundejerforening.dk

Tilmelding ikke nødvendig, der er plads til alle.

Skelpæle
I forbindelse med forberedelserne til
udtynding i vores fællesarealer har vi brug
for at markere hvor skelpælene ud mod
skoven befinder sig.
Det er fælles områderne mod syd og vest
- ikke arealet mod vandet
Henrik har fremstillet et stort antal
skelpæle, og det vil være en meget stor
hjælp hvis de grundejere der ved hvor
deres skelpæle står, eller kan finde dem,
vil kontakte Henrik Bjerre (134).
Ring til Henrik på tlf. 41785200 når I er
klar og har lokaliseret jeres skelpæle, så kommer han forbi og banker pælene i.
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Dagsorden til generalforsamling
Dagsordenen er:
1 Valg af dirigent, protokolfører og evt. stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til
godkendelse
4. Fastsættelse af det kommende års kontingent.
- bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.100 kr. årligt.
5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen
- ingen indkomne forslag fra grundejere
- bestyrelsen foreslår ekstraindbetaling på 1.000 kr. pr. grundejer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter til denne ifølge vedtægternes §8
- på valg til bestyrelsen er: Hans Jacob Petersen (modtager genvalg)
Bibi Arlund (modtager genvalg)
Esper Thygesen (modtager genvalg)
- suppleant til bestyrelsen: Leif Pedersen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant ifølge vedtægternes §8
- på valg er revisor:
- på valg er revisorsuppleant:

Ole Dahlgaard
Thomas Mortensen

8. Eventuelt
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Regnskab og budget 2020
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Regnskab 2020 og budget 2021
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Butikken har delikatesseafdeling og smørrebrød
til en nem og lækker aftensmad

Åben alle dage 7.30 – 20.00
Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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Infotur den 30. april med ca. 40 deltagere
Store Bededag havde bestyrelsen inviteret til
infotur i området.
Det strømmede til med deltagere, men vi
holdt det under forsamlingsforbuddets
grænse på 50 personer,
På turen, der startede mod nord langs
vandet, blev der gjort flere stop, hvor Esper
Thygesen informerede om beplantningen,
hvad der anbefales at beholde, og hvilke
vækster der betegnes som invasive og som
vi gerne skal holde i
skak og helst skal
begrænse.
De to slugter mod vest
og syd i området blev
også besøgt og
bestyrelsens planer
fremlagt, så der var
mulighed for at stille
spørgsmål undervejs.
Arrangementet afsluttedes med
en øl/vand ved vandet sammen
med en pølse og et brød. Her var
der også mulighed for at drøfte
mulige bekymringer og tale med
andre grundejere.
Vi er i bestyrelsen meget glade
for at så mange bakkede op og
deltog i turen. Det giver os
mulighed for bedre at vurdere hvad der er stemning for der laves i området.

13

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

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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Oprydningsdag:
Lørdag den 19. juni afholder vi den årlige oprydningsdag.
Her vil der blive repareret trapper, klippet langs vore stier,
bygget et Sankt Hansbål og evt. andre ting I synes der
trænger til at blive set efter.
Alle er velkommen. Vi mødes ved stranden kl. 8:00, op ad
formiddagen spiser vi rundstykker, og plejer at være
færdige omkring middag.
Medbring gerne buskrydder, grensaks og det gode humør,
så vi kan få trimmet området inden sommerferien.

Sankt Hans:
Husk at vi
tænder bål ved
vandet lørdag
den 26. juni kl.
21:00.
Hvis vejret
tillader det.
Årets båltaler vil være Karsten Thygesen (89)
Vi slutter med et par sange, så husk sanghæftet.
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Videreførelse af

Oddense-Sallingsund-Østsalling El ApS
Adresse: Nørregade 6a, 7870 Roslev
Telefon: 97 57 15 99
Hjemmeside: www.sallingel.dk
Ny annonce følger.

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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Nu løber vandet igen i grøftens udmunding

Røret hvori bækken løber ud i
fjorden har været stoppet i flere
år.
Per (54) og søn forsøgte
forgæves at få et rensebånd
igennem. Røret er tilsyneladende
helt stoppet 3-4 m inde fra
indløbsenden.
De måtte konstatere, at det var
nødvendigt at grave nogle af
rørene op.
”Vi kunne ikke med håndkraft få rørene fri, så det endte med, at vi måtte
slå 3-4 m rør fra
indløbsenden i
stykker.
Herinde fandt vi
en træprop!
Den var så godt
tilpasset, at den
stoppede røret
helt til.
Utroligt at nogen
kan finde på at
putte en sådan massiv prop i røret, som man kun kan få væk ved enten at
bore den i stykker eller tage rørene op.
Røret er nu renset, og vi har renset bækken op hen til røret ved stiovergangen, - vandstanden er allerede faldet ca. 30cm fra stiovergangen
og ned til fjorden, så det nederste område vil nu hurtigt blive betydelig
mere farbar, - selv i regnvejr.”
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Nyt fra Vandværket.
Som indstik er der indlagt en manual til selvtilmelding til vandportalen.
Vandportalen er en ny tjeneste fra Ø. Grønning Vandværk, som gør det muligt
fremover at modtage aflæserkort til vandmåleren så som regninger per e-mail.
Alt man behøver at gøre er at tilmelde sig med e-mailadresse i vandportalen.
Hvordan, det forklares i den vedhæftede fil. Man behøver bare den sidste
vandregning eller det sidste aflæserkort, hvor forbruger nr. og den 3 cifrede
kode findes.
Der er også mulighed for at indtaste sit (mobil-) telefonnummer, så kan man
modtage sms’er ved lukning for vand eller forurening.

Broholdet har forbedret bådrampen betydeligt.
Den er afprøvet, og virker fortræffelig.
Tusind tak til broholdet 
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Afledning af overfladevand fra vores grunde:
Bestyrelsen har fået et par henvendelser fra grundejere omkring mulighed for
afledning af overfladevand til de åbne grøfter eller drænrør langs fælles
stamveje og stikveje i Astrup Vig.
Da vi ikke var bekendt med gældende myndighedskrav, betingelser og
muligheder, har formanden været i kontakt med advokat Jeppe Jepsen, en
autoriseret kloakmester og med Skive kommunes vej- og projektingeniør, som
er ansvarlig for vandafledning i Skive kommune.
Forholdene omkring afledning af såvel spildevand som overfladevand i Astrup
Vig er enkle og helt klare.

Al afledning af overfladevand og kloakvand skal ske på egen grund.
Kommuneingeniøren nævnte, at man oftest bruger godkendte
nedsivningsanlæg til spildevand, og at afledning af rent overfladevand kan ske
ved frit udløb og overrisling af græsareal eller til godkendt nedgravet faskine
eller lille sø på egen grund.
Bestyrelsen vil derfor for god ordens skyld præcisere, at der ikke må udledes
vand fra vores grunde til dræn og grøfter på fællesarealerne. Som det blev
nævnt, vil en seriøs autoriseret kloakmester også være klar over det. Der er
både et miljøhensyn i forhold til myndighederne, og desuden er brønde og
drænrør langs grusvejene ikke dimensioneret til at tage ekstra vandafledning fra
vores grunde. En ekstra vandudledning vil simpelthen kunne forårsage
overbelastning og vandstuvning i underjorden.
I tøbrud eller en regnfuld periode vil det kunne blødgøre jorden (bærelaget)
under vores grusvejene, så vejene pludselig ikke kan bære trafikken og bliver
ødelagte.
Såfremt der er grundejere, som er udfordret med afledning af overfladevand, vil
bestyrelsen opfordre til, at man går sammen omkring løsning af problemet og vi
kan eventuelt være behjælpelig med råd eller henvisning til relevante
myndigheder.
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Japansk pileurt

Japansk pileurt stammer fra det fjerne østen og har sin naturlige udbredelse i Japan, Kina, Korea og Taiwan. Den blev indført som prydplante til
haver og parker for mere end 100 år siden. Nogle steder er planten anvendt til dyrefoder.
Japansk pileurt er fundet forvildet i Danmark første gang i 1844.
Derfor er arten uønsket
Japansk pileurt skygger den naturlige vegetation ihjel og forringer de
landskabelige og rekreative værdier, når den omdanner lysåbne arealer til
tætte uigennemtrængelige bevoksninger. Japansk pileurt er meget svær
at bekæmpe på grund af dens omfattende rodnet og kraftige vækst. Selv
efter bekæmpelse kan japansk pileurt spire igen fra små rod- eller stængelfragmenter, hvilket gør kontrol tidskrævende og dyr.
Udseende og voksested
Japansk pileurt er medlem af syrefamilien og betegnes som tilhørende de
store pileurter. Den store pileurt er en stor, livskraftig staude og derfor populær som prydplante. Japansk pileurt kan blive 1-3 meter høj og danner
ofte meget tætte bestande med ca. 80 skud pr. m2.
Stænglerne er tykke, hule og bambusagtige, foroven rigt grenet og ofte
rødlige. Hos japansk pileurt er bladene 5-12 cm lange og bredt ovale.
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Bladbasis er lige afskåret. Bladene sidder spredt på stænglerne. Den
blomstrer fra august til oktober. Blomsterne er cremefarvede og fremkommer i grenede aks.
De store pileurter er følsomme overfor tidlig nattefrost og visner i september måned. Når bladene visner, er der kun de nøgne, tomme stængler tilbage. De nøgne stængler og det rigt forgrenede netværk af jordstængler
overvintrer. Planternes underjordiske dele kan nå 2 meter ned i jorden og
op til 7 meter ud fra centrum.
Forvekslingsmuligheder
I Danmark findes to arter af store pileurter: Japansk pileurt og kæmpepileurt. Den tydeligste forskel på de to arter er, at bladenes midt-ribbe hos
kæmpe-pileurt ofte er røde, mens de hos japansk pileurt er lyst grønne.
Desuden er kæmpepileurt højere og bladene er længere end hos japansk
pileurt (ca. 15-30 cm lange modsat japansk pileurts 5-12 cm lange blade).
Der er også forskel på bladbasis, som hos japansk pileurt danner en ret
vinkel modsat kæmpepileurts hjerteformede grund.
Japansk pileurt er meget svær at bekæmpe på grund af dens omfattende
rodnet og kraftige vækst. Noget af det bedste man kan gøre er at
forhindre den i at etablere bestande. Dette kan gøres ved, at
nyetablerede planter rykkes op eller rodstikkes. Herefter skal man sikre
sig, at rester af rodnettet ikke har overlevet.

Bekæmpelsesmetoder
Oprykning
Nyetablerede planter kan som nævnt rykkes op. Dette er mere effektivt
end at slå de nye planter, da man ofte kan få rykket noget af rodstænglen
med op, hvilket svækker planten mere end en slåning. Det er vigtigt ikke
at efterlade oprykkede planter, da disse kan etablere sig igen.
Oprykning egner sig kun som bekæmpelsesmetode til nyetablerede
planter, ikke til etablerede bestande.
Opgravning
Japansk pileurt er svær at bekæmpe ved opgravning da der kun skal
være ca. 1 cm lang stump tilbage af rod- eller stængeldele, for at planten
kan skyde igen. Det er derfor meget arbejdskrævende at opgrave japansk
pileurt. Ved større bestande vil opgravning kun være muligt med
maskiner. Det opgravede materiale skal bortskaffes så der ikke kan ske
en genetablering.
Opgravning kan være en dyr bekæmpelsesmetode. I en undersøgelse fra
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England har man opgjort udgifterne ved opgravning til £ 23 (ca. 250 kr.)
pr. m2, svarende til ca. 2,5 mio. kr. pr ha.
Slåning
Slåning kan ikke udrydde japansk pileurt, men kan hindre at den breder
sig yderligere. Slåning har også vist sig at kunne bryde pileurtbestandenes dominans, så der bliver plads til en vegetation med mange
forskellige arter. Slåning bør foretages hyppigt, og bør fortsætte mindst
10 år. Efter et par års hyppige slåninger skulle planten dog være så
svækket, at der kun skulle være behov for et par slåninger om året.
Slåning kan med fordel startes allerede om vinteren. Vær dog
opmærksom på at slåning kan øge skudtætheden. Det afklippede
materiale skal bortskaffes så der ikke kan ske en genetablering, selv små
1 cm lange stykker af stænglen kan skyde til nye planter, hvis det
efterlades på jorden.
Græsning
Hvis der er rigeligt med saftigt græs tilstede vil græssende dyr foretrække
dette frem for japansk pileurt. Dog ædes gerne friske skud af japansk
pileurt. Afgræsning af planten kan derfor sikres ved at slå planten i maj og
juni. Planten vil efter slåning danne friske skud der græsses fra juli og
resten af sommeren. Da dyrene ikke æder de store planter kan græsning
kun anvendes til at holde japansk pileurt nede – den bliver ikke udryddet.
Inden man udsætter dyr er det vigtigt at fjerne de gamle, tørre stængler
fra sidste år, da disse er knivskarpe og dyrene kan skære sig på dem.
Plantning af “skygge”-planter
Da japansk pileurts evne til at sprede sig forringes kraftigt når den
skygges, kan man ved at plante skygge-planter omkring en bestand
begrænse, eller i nogle tilfælde helt stoppe, dens videre udbredelse.
Bland andet skulle Rød-el være velegnet til dette formål.
Kemisk bekæmpelse
Glyphosat kan anvendes til at bekæmpe japansk pileurt. En mulighed er
at slå planterne i ca. 5 cm højde og derefter sprøjte glyphosat ned i
stængelen. Fordelen ved denne metode er at den ikke kommer til at
berøre andre dele af vegetationen. Behandlingen skal gentages igen det
følgende år.
En anden metode er at beskære planterne sent på foråret eller om
sommeren, og derefter sprøjte den opvækst der dukker op. Mindst 2
yderligere sprøjtninger er dog nødvendigt for at forhindre genvækst.

22

Aktivitetskalender for 2021 :
27.03 Astrup Vig Nyt nr. 1
30.04 Info-tur i området kl. 15:00 ved Petanquebanen
01.05 Bro-udsætning kl. 8:00
30.05 Forslag til generalforsamlingen
07.06 Astrup Vig Nyt nr. 2
19.06 Oprydningsdag kl. 8:00 ved vandet
26.06 Generalforsamling - kl. 14:00 - 16:00
i Sport & Event Center Jebjerg
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
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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
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