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I bladet kan du bl.a. læse:  

 Indkaldelse til Generalforsamling 

 Regnskab, budget og balance for 2021 

 Status på Naturplanen  
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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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Nyt fra bestyrelsen 
 

Der er sket rigtigt meget i vores område siden sidst, og vi håber at alle 

nyder at der er blevet mere lysåbent i fællesarealet. Der er også stadig 

grundejere der får fældet tæt bevoksning eller store træer på deres 

egen grund, også det ændrer på udsigten fra mange sommerhuse og 

stier.  

Den opsatte mobilmast ved Bjørnsholm er nu i drift, vi håber det har 

givet bedre dækningen i hele området.  

Vi er jævnligt i kontakt med de der arbejder for Blue Walk, for at sikre 

den bedst mulige løsning for vores område. Den er ikke helt afklaret 

for vores område, men vi håber at have nyt til generalforsamlingen. 

Vi har fået lavet en ny velkomstfolder. Folderen vil blive tilsendt nye 

grundejere, og er vedlagt sammen med bladet, vi håber den vil være til 

gavn og inspiration for alle. 

Tak til alle der har taget deres båd hjem fra vandet, vi vil snarest få 

markeret et område langs stranden, hvor det vil være naturligt at både 

kan ligge hele sommerperioden. Vi arbejder på at markere et område 

med robenia-stolper. Information vil komme på hjemmesiden.  

Vi håber at se så mange som muligt til generalforsamlingen den 21. maj. 

 

På bestyrelses vegne 
Bibi Arlund, redaktør 
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Indkaldelse til generalforsamling 

i Astrup Vig Grundejerforening 
 

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 14.00 

i  Sport & Event Center Jebjerg 
 

Vi gentager succes fra sidste år og har igen booket 

            Sport & Event Center Jebjerg 

            Søndervænget 1, Jebjerg,  

 

Der serveres en sodavand eller øl til arrangementet. 

Indkomne forslag og evt. ændringer til dagsorden vil blive vist på hjemmesiden. 

HUSK at holde dig opdateret på www.AstrupVigGrundejerforening.dk 

Tilmelding ikke nødvendig, der er plads til alle.  

 

 

http://www.astrupviggrundejerforening.dk/
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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 
 
 - indkomne forslag fra grundejere  

- bestyrelsen foreslår ekstraindbetaling på 1.000 kr. pr. grundejer, hvis vi ikke 
får nogle af de tilskud vi søger. 

 
6.  Valg af bestyrelse og suppleanter til denne ifølge vedtægternes §8 
 

 - på valg til bestyrelsen er: Per Svenning Jensen (modtager genvalg) 
     Henrik Bjerre (modtager genvalg) 
      

- suppleant til bestyrelsen: Leif Pedersen  
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant ifølge vedtægternes §8 
 
 - på valg er revisor:  Ole Rasbech  
 - på valg er revisorsuppleant: Thomas Mortensen 
 
8. Eventuelt 
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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 

 

 

 

 

Vi byder velkommen på  

Havnen’s Fiskebutik,  Røgeri & Café  

på Havnen i Hvalpsund. 

Stort udvalg af FRISK, FERSK, NYRØGET FISK, 

SALATER, PANDESTEGTE FISKEDELLER, ToGo 

MAD, FISKEFADE, VIN & MEGET MEGET MERE….  

Kom og bliv fristet eller gør brug af ring & bring system, hvor du ringer og 

bestiller , betaler MobilePay eller bank og vi sender over med færgen hvor I 

afhenter den aftalte tid…. 

Sommer åben alle dage 10-20 - Resten af året  følg FB : 

Havnens Røgeri Hvalpsund, eller ring 22 27 27 27…. 

-Vi kan det meste….  

Friskere end de fleste…. 

 

 

 



 

11 
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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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Så langt er vi med naturplanen: 
 

I bestyrelsen synes vi, at projekterne på vores naturarealer skrider godt 

frem, selvom tingene ikke altid går så hurtigt og let som vi kunne ønske.  Vi 

er rigtigt glade for de mange positive tilkendegivelser vi har fået fra 

grundejere undervejs. 

 

Projektområde 1 (slugten nord for molokkerne) blev først afsluttet med 

fældning, udkørsel af træ og knusning. Der er nu opmærket et nyt stiforløb 

med markeringspinde i terræn og detaljer omkring anlægsarbejdet er aftalt 

med Vils Entreprenør, som var billigste tilbudsgiver på opgaven. Den nye sti 

etableres ved udlægning af grus-underlag som komprimeres og med tiden 

vil vokse til med vilde græsser, der holdes slået med plæneklipper som vi er 

vandt til.  Men planen er at de nye stier fremadrettet skal være sunde og 

farbare for gående på alle årstider. På højdedraget ved den lille skovholm, 

har vi planlagt at sætte et bord-bænksæt som vil have en flot udsigt mod 

fjorden. Skive Kommunes Landsbypulje har givet tilsagn om tilskud til 

dækning af halvdelen af omkostningerne.  I det lave område mod nord laves 

der ved samme lejlighed en udbedring af brønd og dræn, så vi forhåbentlig 

får et mere farbart område at færdes i.  Græsstien mellem område 1 og 

stranden vil også blive opgraderet med udlægning af grus i lavningerne.  

 

Projektområde 2 (bæltet mod øst langs stranden) er tyndet og ryddet for 

træ, men kun delvist grenknust.  Sidste nedknusning og finish mangler men 

kan kun udføres i frost eller en sommertør periode.  Frosten udeblev 

denne vinter og en usædvanlig tør marts måned har heller ikke været 

tilstrækkelig til at arbejdet kan udføres med godt resultat. 

Skive Kommunes Naturafdeling har udført et særdeles fint tyndings- og 

rydningsarbejde i enebærkrattet på kystklinten. Efter rydningen er 

materialet fra de invasive arter afbrændt og bunden er slået af med en 

fjernstyret grenknuser. Arbejdet vil give mulighed for at et nyt lyngtæppe vil 
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dække bunden under enebærbuskene. Alt i alt et arbejde som ville have 

taget rigtigt mange frivillige timer eller kostet os et betragteligt beløb. 

 

I projektområde 3 (sydlige slugt med to sydgående forgreninger) er 

skovning og udkørsel afsluttet, men der er endnu ikke udført nedknusning 

af grene og stød, som også her må vente på sommertørke eller vinterfrost 

sammen med område 2. 

Skive Kommune arbejder på en endelig dispensation til frilægning af vandløb 

ned gennem slugten, og vil nok betale for gravearbejdet ved frilægningen. 

Planen er at etablere et nyt grusbefæstet stisystem gennem dalen og med 

forgreninger op til stikvejene, og bestyrelsen undersøger pt. mulighederne 

for tilskud til dette. 

Esper Thygesen, formand. 
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Status for opgradering af grusveje: 

 
Vils Entreprenør var billigst med en god løsning på opgradering af vores grusveje.  

Vi forventer at de påbegynder afskrælning af rabatkanter i april måned. Ved samme 

lejlighed uddybes afvandingsgrøften mellem Laust’s mark og stamvej syd fra vest -

hjørnet og ca. 150 meter mod øst, så problemerne med vandstuvning i dette 

område undgås fremadrettet. 

Snarest efter at Lilleris har fjernet det sidste flis fra Laust’s mark og vi er ovre 

tung og belastende kørsel på grusvejen, er planen at arbejdet med supplerende 

udlægning af grus på fællesvejene skal sættes i gang. 

Esper Thygesen, formand 
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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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Videreførelse af  

Oddense-Sallingsund-Østsalling El ApS 

Adresse: Nørregade 6a, 7870 Roslev 

Telefon: 97 57 15 99 

Hjemmeside: www.sallingel.dk 

 

http://www.sallingel.dk/
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21 

 

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  .............................  

 

Johannes var tjener hos den meget gamle,  
meget rige og meget tunghøre greve.  
Da greven en dag kom sent hjem, hjalp Johannes ham af med 
frakken og sagde drillende: 

- Nå, din gamle døve proptrækker. Har du nu igen fjollet rundt på 
barer og bællet champagne i dig? 

- Nej Johannes. Jeg har været i byen og købe et høreapparat. 

 

                              

 

Hvis der er nogen idioter i dette rum, så vær så venlig at rejse jer 
op, sagde den sarkastiske lærer.  

Efter et stykke tid stillede en af de nye elever sig op.  

- Javel ja, sagde læreren, - og hvorfor vil du så betegne dig som en 
idiot? 

- Rent faktisk betegner jeg ikke mig selv som en sådan, sagde den 
studerende, - jeg brød mig bare ikke om at du skulle stå op helt 
alene. 
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Vi udfører alt inden for   

 Træfældning og flis hugning, 

 Stub og rodfræsning,  

 Grenknusning og gravearbejde.  

Ring og få et tilbud, måske arbejder vi i området.  

 

 



 

23 

Aktivitetskalender for 2022 : 

 
Ret til ændringer forbeholdes.  
Hold dig opdateret på hjemmesiden 
www.astrupviggrundejerforening.dk 

 
09.04 Astrup Vig Nyt nr. 1 

22.04 Deadline for at sende forslag til behandling på 

generalforsamlingen.  

- Sendes skriftligt til formanden 
AstrupVigGrundejerforening@gmail.com 

07.05 Bro-udsætning  kl. 8:00  

– afstemmes med broformanden 

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

i Jebjerg Sport & Event Center 

04.06 Astrup Vig Nyt nr. 2 

18.06 Oprydningsdag   kl. 8:00   ved vandet 

25.06 Sankt Hans  kl. 21:00  ved vandet  

- Husk sanghæfte 

24.09  Bro-indtagning kl. 8:00  

– afstemmes med broformanden   

15.10 Astrup Vig Nyt nr. 3 

 

http://www.astrupviggrundejerforening.dk/
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@gmail.com 

Per Svenning Jensen, Astrup Vig 54  ( Kasserer ) 

Tlf.: 40 70 96 29 

e-mail: ps@deif.com 

 Henrik Bjerre, Astrup Vig 134 (Webmaster) 

 Tlf.: 41 78 52 00                               

 e-mail: bjerre@it.dk 

 Bibi Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet) 

 Tlf.: 26 18 04 97     (sekretær)                        

 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
mailto:esper@havskovthygesen.dk
mailto:mashjp@gmail.com
mailto:ps@deif.com
mailto:bjerre@it.dk
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