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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________    
April 2023 nr. 1 
 

 

Bekæmpelse af genvækst en kold dag i januar.    

Generalforsamling er den 22. april kl. 14 i Jebjerg – Vel mødt! 

I bladet kan du bl.a. læse om status på de mange projekter der er i 

gang i området samt indkaldelse til Generalforsamling 2023  
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Nyt fra bestyrelsen.  

Nu håber vi på at foråret snart får fat, at vi kan få noget lunere og ikke mindst 

tørre vejr. Med rekordhøj nedbør i 2 forgangne vintermåneder har vi haft store 

udfordringer med vejene. Se mere på side 19, hvor vi opfordrer alle til stille 

kørsel når vejene er våde.  

Generalforsamlingen bliver i år afholdt 22. april. Vi håber på stort fremmøde, 

hvor bestyrelsen vil fortælle om bestående projekter, men også om evt. 

fremtidige projekter. Kom og vær med og giv os din mening.  

Vi prøver i år som forsøg at afholde oprydningsdag og Sankt Hans aften samme 

dag, og håber der er mange i sommerhus denne weekend sidst i juni.  

God fornøjelse med bladet,  

Bibi Arlund, AV 43, 

redaktør. 
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Indkaldelse til generalforsamling 
i Astrup Vig Grundejerforening 
 

Lørdag den 22. april kl. 14.00 

i  Sport & Event Center Jebjerg 
 

Vi gentager succes fra de sidste år og har igen booket 

            Sport & Event Center Jebjerg 

            Søndervænget 1, Jebjerg,  

 

Der serveres kaffe og en sodavand eller øl til arrangementet. 

Der vil blive drøftet mulighed for søgning af yderligere midler til området. 

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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Nyt fra bestyrelsen:  

 

Grønne fællesarealer:  
 

Område 1: 

 

I område 1 som ligger mod vest 

med åbning ud til molokkerne, 

er de nyanlagte stier allerede 

ved at være græsbundne, så de 

falder mere ind i omgivelserne 

og kan slås med græsklipper fra 

den kommende sommer. I det 

sene efterår blev græs og vegetation på hele arealet slået af med en 

specialmaskine (tagrørshøster), som kan køre i de fleste områder uden at lave 

’fodaftryk’.  

 

Bestyrelsen synes at det er et fint resultat 

til en rimelig pris og regner med at vi 

fremadrettet vil pleje fællesarealerne med 

slåning (brakpudsning) hvert efterår. 

 

I sidste weekend i januar mødtes et 

arbejdshold til nedskæring og 

stødbehandling af opvækst af gyvel, 

bævreasp og glansbladet hæg i område 1. 

Først nedskæring med buskrydder og 

umiddelbart efter stødsmøring af lodsejere 

med sprøjtecertifikater.   

 

Tak for en solid indsats til alle. 

 

Esper Thygesen (AV 89) 
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Indkaldelse til Astrup Vig Grundejerforenings generalforsamling 

lørdag den 22. april 2023 kl. 14.00  i  Sport & Event Center Jebjerg 

 

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, at der kan udbetales kørselsgodtgørelse (statens tak-

ster på 3,73 kr./km.)  til medlemmer af bestyrelsen i forbindelse med pro-

jektering, møder og tilsyn ved anlægsentreprisen i område 3.  En godtgø-

relse som søges dækkes af tilskud fra Bolig- og Planstyrelsen.  

 

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

 på valg til bestyrelsen er Leif Pedersen (suppleant for Hans Jacob Petersen) 

     Bibi Arlund (ønsker ikke genvalg) 

     Esper Thygesen (modtager genvalg) 

 

 suppleant til bestyrelsen 1. suppleant Leif Pedersen nr. 59 

    2. suppleant Bo Våben nr. 98 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant ifølge vedtægternes §8 

 på valg er intern revisor: Ole Dahlgaard (modtager genvalg) 

 på valg er intern revisorsuppleant: Claus Wichtrup nr. 95 (vælges for et år 

ad gangen) 

  

8. Eventuelt 

 

Der serveres sodavand, kaffe eller øl til arrangementet. 
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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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Grønne fællesarealer:  
 

Område 3: 

Den store smeltevandsslugt mod syd med det nyetablerede vandløb, er opmålt 

og klar til anlæg af nye stier og opholdspladser med bord-bænksæt på udvalgte 

steder.  

Det kommende anlægsprojekt er beskrevet i et samlet udbudsmateriale og tre 

entreprenører var indbudt som tilbudsgivere og inviteret med til besigtigelse og 

gennemgang af projektet.  Der var imidlertid kun én af de indbudte 

entreprenører som har afgivet tilbud på opgaven, men heldigvis ligger 

tilbudsprisen ret tæt på vores budgetterede beregninger, som var grundlag for 

tilskudsbevillingen. 

Bestyrelsen har revideret budgetterne til Styrelsen, som skal godkende dette, så 

vi efterfølgende kan lukke den endelige entrepriseaftale. 

Anlægsarbejdet kan kun udføres i helt tørt vejr når jorden igen kan bære 

maskiner og redskaber og vi håber, at der bliver optimale betingelser i de tidlige 

sommermåneder, så vi alle kan få glæde af stierne snarest muligt. 

Esper Thygesen (AV 89) 
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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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Grønne fællesarealer:  
 

Område 2: 

Kystklint med lyng og ene samt de yderste ca. 100 meter langs fjorden (område 

2) ligger inden for kystbeskyttelseslinjen. Hvis nogen undrer sig over, at de nye 

stier ikke forbindes helt ud til fjorden, men stopper lidt inde i området er det 

fordi, at det kræver en særlig dispensation fra Kystdirektoratet. 

Sagsbehandling og dispensationer fra Kystdirektoratet er ofte en særdeles tung 

sag, og bestyrelsen har derfor besluttet at samle alle grundejerforeningens 

ønsker for dette område i ét projekt, som ansøges og sagsbehandles i 

Kystdirektoratet på en gang. 

På den kommende generalforsamling vil vi komme med forslag til nogle af de 

muligheder som vi har drøftet.  Foruden grusbefæstede stier og renovering af 

gangbroer, kunne det være fællesfaciliteter som bålplads, solsejl, legeplads osv.    

Vi håber at der kommer gode idéer og inspiration på generelforsamlingen. 

Esper Thygesen (AV 89) 
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Oprydningsdag, lørdag den 24. juni kl 09:00 til 13:00 
 

Vi havde stor succes med oprydningsdagen lørdag den 29. oktober sidste år, - 

der var godt fremmøde, - nye kontakter blev skabt, - og vi kan alle glæde os 

over det, som vi fik udrettet, når vi går tur i området.  

 

Vi vil derfor gentage successen lørdag den 24. juni kl 09.00 til ca 13:00. Senere 

vil der ligesom sidst komme nogle opgaver, som vi kan melde os til. Husk i den 

forbindelse, at man kan også hjælpe med for eksempel at brygge kaffe til 

formiddagskaffen, - bage en kage til kaffen og lignende.  

 

Der vil sikkert blive brug for motorsav, buskrydder, ørnenæb, beskæresaks, 

skovl, rive, trillebør mm, - men hold øje med vores facebook side, der vil jeg 

lægge programmet op, når tiden nærmer sig. I tilfælde af dårligt vejr aflyses 

arbejdsdagen. 

Samme aften har vi i øvrigt grundejerforeningens Sankt Hans bål. 

Per, AV 54 
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Vedligeholdelse af vejene 

Vedligeholdelse af vores veje er noget vi alle har en mening 

om, men at praktisere god vedligeholdelse er imidlertid ikke 

så simpelt endda. Med rekordhøj nedbør i 2 forgangne 

vintermåneder har vi haft store udfordringer denne vinter. 

Succesen af vedligeholdelsen er afhængig af bl.a. vejr, grus og ikke mindst den 

rigtige timing. Der må nemlig ikke stå vand i hullerne, og vejene må heller ikke 

være for tørre, såfremt det skal nytte at fylde grus i. Skal vi ud at købe hjælp 

hver gang vejene trænger til hjælp, bliver det en ganske bekostelig sag for os.  

Det er derfor meget prisværdigt, at Harry (AV 124) har taget initiativ til at yde 

en indsats med at fylde grus i nogle af de huller, som altid vil opstå i vores veje. 

Jeg håber, det kan være inspiration til, at vi andre vil hjælpe med til at fylde grus i 

de huller, der er under udvikling. 

Jeg ved godt, at vores egen vedligeholdelse ikke kan erstatte, at vi et par gange 

om året får høvlet og efterfyldt med grus af en entreprenør, men vores egen 

hjælp vil bevirke, at vi ikke får så store huller, som vi har oplevet i vinter. 

Bestyrelsen vil gerne sørge for, at der er grus til rådighed, vi har således lavet et 

depot overfor molokkerne, skal der laves flere vil bestyrelsen være lydhør 

herfor. 

En anden ting, der kan 

forebygge vejskader er at 

overholde 

hastighedsbegrænsningen på 

maks 30km/t og endnu lavere 

om vinteren, på alle veje i 

vores dejlige 

område.    

Per AV 54 
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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 

 

 

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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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 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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Aktivitetskalender for 2023 : 

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

 
02.04 Astrup Vig Nyt nr. 1 

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

i Jebjerg Sport & Event Center 

06.05 Bro-udsætning  kl. 8:00  

– afstemmes med broformanden 

17.06 Astrup Vig Nyt nr. 2 

24.06 Oprydningsdag   kl. 9:00   ved vandet 

24.06 Sankt Hans  kl. 21:00  ved vandet  

- Husk sanghæfte 

30.09  Bro-indtagning kl. 8:00  

– afstemmes med broformanden   

14.10 Astrup Vig Nyt nr. 3 

 

  

 

 

http://www.astrupviggrundejerforening.dk/
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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 

Leif Pedersen, Astrup Vig 59 (Næstformand ) 

Tlf.: 53399735 

e-mail: lhp50@hotmail.dk 

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 
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