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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________    
Juni 2022 nr. 2 

 

Der blev arbejdet med trillebør, skovl og rive til arbejdsdag / oprydningsdagen den 18. juni  

 

I bladet kan du bl.a. læse:  

 Referat fra Generalforsamling 2022 

 budget for 2022 

 Status på Naturplanen 

 Ny Facebook gruppe 

 Fokus på rådyr/dådyr 
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Nyt fra bestyrelsen.  

Der var igen i år stort fremmøde til årets generalforsamling, der blev afholdt i 

Jebjerg Event- og Kulturcenter. Det er dejligt når så mange møder op og hører 

om bestyrelsens arbejde gennem året og giver input til det fortsatte arbejde.  

Vi føler vi har nået en milepæl, nu da vejene er blevet færdige, der er skrabt 

grøfter og stien i det første område blev gjort færdig på oprydningsdagen.  

Husk der er Sankt Hans bål på stranden kl. 21, lørdag den 25. juni. Det plejer at 

være en festlig aften, og måske har vi en lokal båltaler. Medbring sangblad.  

God fornøjelse med bladet,  

Bibi Arlund, 43, 

redaktør. 
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Referat fra Generalforsamling 21.05.2022 – Jebjerg Event og 

kulturcenter  

Punkter ifølge dagsordenen er: 

1. Valg af dirigent, protokolfører og evt. stemmetællere 

Adv. Jeppe Jepsen blev valgt. Han konstaterer at generalforsamlingen er 

rettidigt indkaldt.  

Det afholdes i april kvartal. Det er varslet sidste år, og det er offentliggjort ved 

udsendelse af blad, samt annonceret via mail og på hjemmeside. 

Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.  

Der er 49 personer der deltager  

Der er 35 grunde repræsenteret og dermed 35 stemmeberettiget.  

Stemmetællere valgt: Leo Jensen nr.  122 og Ole Dahlgård nr.  87  

Referent: Bibi Arlund nr. 43 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Beretningen er indsat på side 11 - 13 

 
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til 

godkendelse 

Per gennemgik de enkelte poster nærmere med følgende kommentarer:  

 Bestyrelsen har haft 5 officielle bestyrelsesmøder og mange møder i forbindelse med 

projekterne.  

 Vedligeholdelse af området er græsslåning og knusning. Skovholdets forplejning er 

også med i denne post samt 4 borde bænke sæt.  

 Naturplanen, det er udgifter til Lilleriis, der mangler stadig knusning. 

 Vedligeholdelse af vejene er Jens ‘Vejmand’, men han har bedt om at blive fritaget, 

og vi har derfor valgt Vils til fremtidig vedligehold.  

 Generalforsamling kr. 5 var fordi vi fik modregnet betaling for Grønning 

forsamlingshus.  
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 Årets overskud er 98.357,87 

Der er ikke kommentarer fra salen til regnskabet.  

Regnskabet er enstemmigt vedtaget.  

Budgettet for 2022 er udleveret og gennemgået af kasseren. Herunder 

opfordres kraftigt til at tilmelde den årlige kontingent til betalingsservice. 

Budgettet er indsat på side 15. 

Der vil ikke længere blive overført penge til fremtidige hensættelser.  

Esper supplerer med at blue walk er ikke med som en post i budgettet, evt. 

udgifter til den sydlige sti vil ikke blive betalt af os men af blue walk.  

Følgende kommentarer fra salen: 

- Leif nr. 59. Kan man oprette en anden konto til hensættelser?  

- Jens nr. 93. Har vi ikke tillid til at bestyrelsen forvalter det på bedste måde?  

- Niels. Nr. 80: vi kan se i budgettet at pengene forventes brugt til det rigtige.   

- Leif nr. 59: Vi har vel tillid til bestyrelsen, men det med hensættelser virker 

mærkeligt.  

 

4. Fastsættelse af det kommende års kontingent. 

- bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.100 kr. årligt.  

Der var ingen kommentarer hertil og dermed vedtaget. 

 
5. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen 

- der var ingen indkomne forslag fra grundejere 

- bestyrelsen foreslår ekstraindbetaling på 1.000 kr. pr. grund, hvis vi ikke får 

nogle af de tilskud vi søger. 

Vi håber på svar ca. september på om vi får midlerne der er søgt hjem fra 

Landvindmøllepulje (ca. 500.000 kr.) 
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Dennis 144: spurgte uddybende ind om der kun blev opkrævet, hvis vi ikke fik 

støtte? 

Niels 80: synes vi skal bestemme, at vi opkræver om alle omstændigheder.  

Birgitte 51: synes også at vi fortsat skal opkræve kr. 1.000,-, hvis vi så får støtte 

kan vi reducere kontingent næste år.   

Det er enstemmigt vedtaget at der må opkræves kr. 1.000,-. 

 

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

- på valg til bestyrelsen er:  

Per Svenning Jensen (modtager genvalg) - genvalgt 

Henrik Bjerre (modtager genvalg) - genvalgt 

- suppleant til bestyrelsen:  

1. Suppleant: Leif H. Pedersen nr. 59, er genvalgt 

2. Suppleant: Bo Våben nr. 98 

  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant ifølge vedtægternes §8 

- på valg er interne revisor: Ole Rasbech – ønsker ikke genvalg, har solgt. 

Bestyrelsen har fået tilsagn fra Jens Thomassen nr. 58, men ikke skriftligt tilsagn, 

der blev ringet op, og han har bekræftet pr. Telefon at han godt vil være revisor 

suppleant.  

Jens Thomassen nr. 58 er valgt som revisor for 2 år.  

- på valg er revisorsuppleant: Thomas Mortensen, ønsker ikke genvalg 

Claus Wichtrup nr. 95 er valgt som revisor suppleant for 1 år. 
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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 

 

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 os på Facebook : 

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

-Vi kan det meste….  

Friskere end de fleste…. 
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8. Eventuelt 

Esper nr. 89: Tak til de mange grundejere der har hjulpet i år i hele området, 

bestyrelsen har nydt stor hjælp fra Erik Jacobsen nr. 142 og det store forarbejde 

fra tidligere formand Anders Nissen nr. 41. Vi har også stor tak til vores 

nabogårde, Laust og Jens fra Bjørnsholm.  

Hans Jacob nr. 84 er ved at blive dronepilot og han vil gerne have lov til at 

fotografere i området. Der blev bedt om forsamlingens accept til at få lov til det. 

Der var ingen indvendinger.  

 

Claus Wichtrup nr. 95 vil gerne hjælpe med at oprette og vedligeholde en 

Facebook gruppe til området. 

 

Tak for et godt fremmøde og god ro og orden på generalforsamlingen.  
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2. Bestyrelsens beretning  

Bestyrelses opmærksomhed har været fokuseret omkring fællesområdet og 

Naturgenopretning, stort set alt hvad vi ændrer skal godkendes af 

myndighederne, fordi en del er i §3 område. Vi har søgt om alle de ændringer vi 

har foretaget, og foreløbig har vi fået godkendt alt hvad vi søgte godkendt. Det 

foregår i flere faser. Hvad vi kan lave er også afhængig af vejret.  

Vi har fået mærket skelpæle mod de grunde hvor det ikke var tydeligt, så der nu 

er afgrænset op mod alle de matrikler der grænser op til fællesområdet.  

Vi har fået 2 entreprenører til at give tilbud på oprydning i vores fællesarealer, 

hvor vi valgte den billigste. Det blev Lilleris, som vi har fulgt tæt under hele 

processen.  

Hvis det var et bygge projekt, svarer det til at vi nu har støbt sokkel, rejst murer 

og tag, men vi mangler alt finish. Det kommer nu. Vi kan ikke lave noget hvis 

vejret ikke er med os.  

Vi har valgt en anden entreprenør til vejene. Vils fra Mors. De har maskiner og 

det koncept der kan bruges på vores veje. Vi håber det lever op til vores 

forventninger.  

Til vores nye stier har vi søgt støtte fra Landsbypuljen og fået bevilget 48.000 

svarende til ca. halvdelen af udgifterne. Område 2 og 3 er ikke klar til stier 

endnu. Godkendelser er næsten på plads, men vejret skal være med os og vi 

skal over fugleyngleperioden.  

De stier der er anlagt er lavet så det på lang sigt bliver græs og trampestier, der 

kan benyttes hele året, der bliver lavet ved at udlægge et lag grus ovenpå 

bestående jordniveau. Det bliver komprimeret og skal ligge et halvt til et helt år, 

det er en meget billig og effektiv måde at gøre det på, men hvis vi får en tør 

sommer kan den blive den løs, den er bedst i fugtig vejr i de første år. Vi kan evt. 

drysse et lag muld iblandet græsfrø hvis vi gerne vil fremme processen. Men det 

er en ekstra udgift som vi indtil videre venter med. 
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Tidslinje over projektet er gennemgået. Herunder er der forklaret at Skive 

kommune har gennemført og betalt for naturpleje i enebærkrattet i område 2. 

Det er vi meget glad for. Det er et projekt til rigtig mange penge.  

Skive kommune vil også gerne stå for og betale for genslyngning af vandløbet i 

område 3. Dette projekt er i øjeblikket sagsbehandling og skal i høringsfase. Vi 

håber at alt kan blive knust anden gang i område 2 og 3 og at vandløbet kan 

blive gravet op og genslynget og lavet med spange. Overgange ønsker vi med 

rør til vandløbet og sti med grus over. Det er lettere at etablere og vedligeholde.  

Blue walk vil gerne passere i Astrup Vig, så vi er i forhandlinger med dem 

omkring hvor vil helst vil at stien passerer vores område. Stien kommer langs 

med kysten, men vi må ikke komme over Laust’s mark ved vandet, stien vil 

derfor passere oven over Laust’s mark og gå ned i vores område ved den sydlige 

stamvej. Hvis det lykkes vil Blue walk hjælpe med etablering af den nye østlige 

sti.  

Laust har være en stor hjælp for os i forbindelse med rydning af vores område 
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hvor vi har fået lov til at opbevare træ på hans mark uden beregning over 

vinteren.  

Vi har lavet en ansøgning til landvindmøllepuljen til hjælp til betaling af stier i 

område 2 og 3. Vi har ikke fået svar endnu.  

Vils har lavet rabatafskrælning af alle vores veje og de er klar til at lægge den 

nye belægning på vejene.   

Spørgsmål:   

Birgitte nr. 51 kommer der græs så stierne bliver glatte igen, hvor der er lagt 

grus?  Esper svarer at slået græs godt kan være glat i regnvejr, men underlaget 

bliver fast grus, så det skulle ikke blive glat.  

Erik nr. 66. Kommunen har ryddet i område 2, gør de også det fremover? 

Esper svarer, at kommunen normalt ikke vedligeholder, men vi er heller ikke 

blevet krævet rydningspligts. Vi er blevet lovet, at vi ikke har nogen 

rydningsforpligtelse.  

Niels nr.  80: har vi ikke tænkt os at vedligeholde område 2?  

Esper svarer: Sådan som stierne bliver placeret kan der slåes med brakpudser 

eller en der kan skære tagrør, vi har derfor taget højde for at det burde være 

muligt at vedligeholde det fremover. Kystklinten skal vedligeholdes  

Bettina 23: stor tak til bestyrelsens for det store og flotte arbejde. 
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Solid indsats og hygge på årets oprydningsdag 

Lørdag morgen mødtes morgenfriske grundejere med trillebører og redskaber 

til årets oprydningsdag, som havde fokus på den sidste finish og tilpasning af de 

nye stier.  Vores nye stier er udlagt godt og effektivt med specialmaskiner, men 

på vanskelige 

steder kan 

maskinerne 

komme til kort 

og her gøres 

arbejdet bedst 

færdigt med 

håndkraft. 

Dette 

håndarbejde er 

tidskrævende 

og dyrt hvis vi 

skal betale 

entreprenøren 

for det, så 

bestyrelsen 

håbede at vi kunne nå noget af dette arbejde på oprydningsdagen. Og jeg må 

sige, at det gik over al 

forventning, for vi blev 

færdige med stierne fra 

molokkerne og helt ned 

til vandet. Midt på 

formiddagen stod Mary 

klar med kaffe og smurte 

rundstykker til en 

hyggelig og velfortjent 

pause.  

Tak for en super god 

indsats. / Esper nr. 89, 

formand. 
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Opgradering af grusvejene 

En af grundene til at vi havde behov for at opgradere vores grusveje var, at 

vejene med tiden langsomt sætter sig og derfor ikke kan aflede regnvand. 

Arbejdet med opgradering af vores grusveje var derfor et valg mellem af sænke 

rabatterne eller køre mere grus på vejene – eller en kombination af begge dele. 

En vurdering der blev taget for de enkelte vejstrækninger – hvad er bedst og 

billigst lige her.  

Arbejdet med opgradering af grusvejene var derfor en flertrins raket, som 

startede med nødvendig opgravning af grøfter efterfulgt af rabatafskrælning og til 

sidst udlægning af grus på alle stikveje og stamveje.  Det meste skete i perioden 

lige omkring vores generalforsamling og arbejdet blev udført med stor 

maskinindsats på ret få dage. Efter gravearbejdet kørte tre lastbiler grus i 

pendulfart og udlæggermaskinen kørte non-stop.  Vi lavede en aftale med Vils 

om at leje den store vejtromle uden fører. Henrik og Per fra bestyrelsen 

indløste hurtigt ’certifikat’ til maskinen og tromlede på skiftehold, så alle stier og 

veje er blevet effektivt komprimeret, for at få det bedste resultat – og til billigste 

pris. 

Efter projektafslutning og -evaluering med Vils Entreprenør, har vi fået regningen 

som flugter 

med tilbud 

og  aftaler 

og derfor 

er 

godkendt af 

bestyrelsen. 

Vi synes at 

der er 

udført et 

godt 

arbejde til 

aftalt pris.  / 

Esper nr. 

89, 

formand. 
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Astrup Vig Grundejerforening har fået gruppe på Facebook. 

  

Der er nu oprettet en Facebook gruppe på Facebook for alle os sommerhus 

ejere i Astrup Vig. 

Formålet med gruppen er, at vi hurtigere og nemmere kan komme i kontakt 

med hinanden. Alle er velkomne til at slå opslag op, det kan være billeder, 

arrangementer, køb, salg, leje, låne (alt hvor vi evt. kan hjælpe hinanden) 

Der vil også komme information fra bestyrelsen og vandværket og andre der har 

relevant information til os alle. Der vil eventuelt også komme tilbud fra vores 

annoncører. 

Håber I alle vil tage godt imod dette nye initiativ og deltage aktivt. 

I finder det på Facebook ved at søge på Astrup Vig Grundejerforening. 

/ Claus Wichtrup nr. 95 

 

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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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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Naturplan og anlæg af nye stier 
Stierne i område 1 blev gruslagt umiddelbart inden opgradering af grusvejene og nu hvor 

sidste finish med stierne er afsluttet, udarbejder bestyrelsen en projektevaluering som 

indsendes med anmodning om udbetaling af det bevilgede tilskud på 48.000 kr. fra Skive 

Kommunes Landsbypulje. 

 

I dele af område 2 (langs kystlinjen) og område 3 (den store slugt mod syd) mangler der 

endnu at blive fladeknust, så områderne bliver lettere at færdes på og fremadrettet lettere 

kan plejes ved afslåning. Knusningen kan kun laves i helt tørt og sundt vejr og kan 

forhåbentligt udføres i sensommeren. 

 

I den store slugt (område 3) har vi, som tidligere nævnt, ansøgt om tilladelse til frilægning og 

genslyngning af vandløbet som erstatning for det nuværende drænrør. Skive Kommunes 

Naturafdeling og Vandløbsafdeling har arbejdet på en model og dispensation til dette 

projekt, som de også vil betale for.  Sagsbehandlingen er næsten afsluttet og de endelige 

dispensationer er lige om hjørnet. Vi har i samarbejde med kommunen udfyldt et VVM-

skema som snart kommer i offentlig høring i 2 uger.  

Skive Kommunes dispensation og projektbeskrivelse kommer i offentlig høring i 8 uger, 

hvor berørte parter kan indsende et høringssvar til kommunen, som måske kan ændre på 

afgørelsen.   

Efter denne proces og sidste sagsbehandling er der 4 ugers offentlig klagefrist.  

Vi er nu fremme ved slutningen af september måned, hvor det praktiske arbejde med 

opgravning kan sættes i gang, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser.  Det sker 

heldigvis ret sjældent.  

 

Når vi modtager VVM- og 

dispensationsdokumenter fra 

Skive Kommune, bliver de lagt 

op på Astrup Vig 

Grundejerforenings 

hjemmeside, så alle lodsejere 

kan nærlæse sagsakterne. 

 

Vi har endnu ikke fået svar på 

vores ansøgning om tilskud fra 

Landvindmøllepuljen til anlæg 

af nye stier i område 3. 

 

/ Esper nr. 89, formand 
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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 

 

 

 

 

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.  

http://www.sallingel.dk/
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Rådyr/dådyr, ven eller fjende. 

 
Rådyr eller dådyr, der spiser 
havens planter, er desværre et 
kendt problem. Men nogle 
planter er større livretter end 
andre. Jeg har været på 
Haveselskabets hjemmeside.  
/ Bibi nr. 43, redaktør 

 

Roser og frugttræer er 
livretten 

Erfaringer viser, at der er nogle 
planter, de foretrækker frem 
for andre. Særligt roser, 
nedfaldsfrugt og knopper på 
æbletræer er en populær spise, men også tulipaner og andre løgplanter står for skud. 
Generelt er dyrene ikke kræsne, så hvis de er sultne nok, så kaster de sig også gerne over 
andre planter, end dem der lige er favoritterne.  

Anlæg en foderplads 

Har man en meget stor have, kan man overveje at anlægge en foderplads et stykke væk fra 
den del af haven, man vil beskytte. Ideen er, at man ved at fodre dyrene, bedre kan styre, 
hvor de færdes, og hvad de æder, og dermed holde dem væk fra de værdsatte haveplanter.  

Fodringen skal starte i god tid inden vinteren, så dyrene lærer foderpladsen at kende. I 
vildtpleje fodrer man bl.a. med majs, jordskokker, roer og særlig foderblandinger til 
formålet.    

Dyresikre planter  

Der er dog nogle planter, som man kan kategorisere som nogenlunde dyresikre. Det vil sige 
planter, som rådyrene sjældent æder.  

Har man problemer med rådyr, kan man med fordel gå efter disse planter, når der skal 
plantes nyt. Listen med planter er forholdsvis lang og her nævnes kun nogle eksempler. En 
mere omfattende liste findes bl.a. i bogen "Hvilken plante hvor" af Jane Schul. 

Følgende planter betragtes som ’mere dyresikre’: 
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Buske: 

Bambus 

Hyld  

Buksbom  

Uægte jasmin  

Klokkebusk 

Forsytia 

Hortensia 

Træer: 

Birk 

Ahorn 

Eg  

Tjørn 

Robinie 

Taks 

Magnolie 

Stauder: 

Pæon  

Lavendel 

Asters 

Lupin 

Julerose 

Astilbe 

Salvie 

Violfrøstjerne 

Lammeøre 

Forglemmigej 

 

Løg og knolde: 

Prydløg  

Vibeæg 

 

Klatreplanter: 

Kaprifolie 

Klematis 

 

Sommerblomster: 

Morgenfrue 

Lobelie 

Kornblomst 

Blåkvast 

Begonia 

 

 

Haveselskabet har modtaget følgende kommentarer fra medlemmer: 

Her i Vinderup i Nordvestjylland har vi mange rådyr, ca. 10, som holder til i ha-

ven om vinteren. Vi har en større have på landet. De er næsten tamme, og vi for-

står hinanden, vi har opgivet at plante eg, hvis de ikke er beskyttet med rør. 

Hvorimod bøg går de nærmest en bue uden om. Nordmannsgran æder de totalt, 

men vi har gode erfaringer med lærk. 

- Kristian Larsen 

  

I min have udsættes eg og ahorn for bidskader, og de er vanskelige at få i vækst, 

med mindre de står i rør eller er under hegn.  

- Vagn Krogholm 

Vi bor også et sted, hvor rådyrene kommer ofte i vores have. I to år så vi næsten 

ingen blomster i vores bed med 'Gislaine de Felicigonde'-roser. Så var der en be-

kendt, der fortalte, at hvis man dryssede knuste æggeskaller, så holdt dyrene sig 

væk. Resultatet blev, at der ikke har været et eneste dyrespor i bedet siden. Æg-

geskallerne blev drysset ud i foråret og ikke fornyet hele sommeren. 

Det her er totalt uvidenskabeligt, men det virker hos os. Og det bedste er, at de 

kønne dyr færdes lystigt i resten af haven. 

- Kirsten Mogensen 
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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 

18.06 Oprydningsdag   kl. 8:00   ved vandet 

25.06 Astrup Vig Nyt nr. 2 

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
mailto:bibi.arlund86@gmail.com
mailto:erik.jakobsen@mail.tele.dk
mailto:hpeskildsen@mail.tele.dk
mailto:maha.jensen@hotmail.com

