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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________

30.  marts  2012 nr. 1 

 

 

Her kan du bl.a. læse om :  

Indkaldelse til Generalforsamling 

Nyt om miljøaffald 

Aktivitetskalender 
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Nyt fra bestyrelsen: 
Så nærmer foråret sig. Selv om det har været en kold februar og fjorden var 

frosset for 3. år i træk, kan man godt mærke at solen nu har magt, og dagene 

bliver varmere.  

Bestyrelsen har siden sidst arbejdet en del med drænet i stamvejen helt nede 

ved vandet. Poul Jensen har i en periode haft gravet grøften op, og drænet 

skulle nu kunne tage en del af  det vand der løber ned af vejen.  

Så er det ved at være tid til den årlige generalforsamling. Vi håber på et stort 

fremmøde også i år. Det plejer at være en hyggelig aften, hvor vi efter selve 

generalforsamlingen, spiser vores medbragte mad. Mon ikke også der bliver 

tid til en lille overraskelse, og mulighed for en sving-om sidst på aftenen.  

Vi håber at så mange som muligt har lyst til at deltage, det plejer at være 

meget festligt, og en god mulighed for at få talt med mange andre i vores 

dejlige område. 

Husk at melde dig til, så vi ved hvor mange borde vi skal dække op. (se 

senere i bladet) 

Der er kommet nyt regulativ omkring affald. De nye regler er beskrevet på 

side  13, ligesom de vi kunne ses på info tavlen ved vandet. 

Broen skal repareres inden den kan komme ud. Den tog voldsom skade 

under stormen i efteråret, så der skal rettes både øjer og pæle. Der er 

heldigvis nogen der har lovet at tage sig af det. 

På bestyrelsens vegne 

Bent Arlund 

formand 
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Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Hver dag - hele ugen 8:00 - 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 
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Nyt fra medlemmerne: 

 

Den 1. juli 2011 sad vi ved morgenbordet 

og drak morgenkaffe sammen med nogle 

venner. 

Pludselig så vi et dådyr komme op til huset 

og begynde  

at spise af solsikkefrøene i fugleburet lige 

udenfor. 

 

 

 

Alle var musestille og jeg 

kravlede hen over gulvet 

efter mit kamera. 

Det lykkedes både at få 

taget et videoklip og billeder 

af dådyret inden det 

forsvandt.   

 

Da jeg viste det til en erfaren jæger sagde han at dyret vist var drægtig. 

Her i oktober måned så vi så et dådyr med en lille ”bambi” i haven.                  

 

 

 

 

 

Else & Jens Ole - 116 
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Det var den 29. juni 2010. Min kone var stået op for at gå på toilettet. 

Klokken var godt 05:15 om morgenen 

da hun kom ind og vækkede mig. Hun 

bad mig komme med ind i stuen og tage 

fotografiapparat med. 

Med stor forsigtighed bevægede jeg 

mig ind i stuen, hvor jeg straks så, at 

udenfor vor terrasse i vort fugle 

foderhus sad en husmår og solede sig i 

morgensolen. 

Måske ville den have været ind i huset, for vi har tidligere været udsat for at 

vores udluftningsriste har været revet ud, De er nu skruet fast. 

Det lykkedes at tage et billede af den. Godt vi ikke ved hvad der sker når vi 

ikke er der! 

 Hilsen  Else & Jens Ole - 116 

 

I nr. 102 har de også haft  besøg af 

andet end fugle på foderbrættet. Det 

er fint når rådyrene rydder op under 

foderbrættet, men når de også 

selv slæber indholdet ud med 

tungen bliver de lidt for 

kreative. 

 

 

Tak for billeder og indput til bladet. 

Har du også oplevet noget du gerne  

vil dele med os andre, så send en  

mail til Mary eller Bent.  

Bladet  bliver mere spændende når  

det har historier fra vores hverdag. 
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HUSK: 
 

De opstillede Containere er KUN til husholdningsaffald ! 

Alt øvrigt affald skal afleveres på genbrugspladsen i Kåstrup 
 
Genbrugspladsen i Kåstrup har åbent : 
   mandag - fredag kl. 13:30 - 18:00 

   lørdag - søndag kl. 10:00 - 17:00 
 
Pladsen ligger kun 8 km. fra Astrup Vig. Det kan vi alle klare.... 

Husk at sortere affaldet og at det skal afleveres i klare plasticsække. 
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HUSK at hunde skal føres i snor, der er 

så meget vildt i området som vi gerne 

vil værne om.  

 

 

 

Vedligeholdelse af fællesvejene. 

Til at vedligeholde vore stamveje ligger der en bunke grus ved 

affaldscontainerne.  

Dette er til fri afbenyttelse, men selvfølgelig kun på vore fællesveje.  

____________________________________________________ 

 

HUSK at melde dig til generalforsamlingen 

helst inden den 17. maj til 

Birgit på mail: bn88@os.dk  tlf. 21 78 01 04  eller 

Mary på mail: maha@hotmail.com  tlf. 20 64 68 45 eller 

Bent på mail: arlund@teliamail.dk  tlf. 27 14 21 64 

 

Flisning lørdag den 14. april 2012 start kl. 8:00 

 

Der skal ske tilmelding hvis man ønsker flisning.  

Alle grene skal vende med toppen den samme vej, og du skal 

selv hjælpe med flisningen ellers kører de forbi.  

Det er kun mindre stakke træ der kan blive flist. 

Tilmelding til Niels Kristian eller Mary  senest den 12. april  
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Hermed indkaldes til generalforsamling i  
Astrup Vig grundejerforening 2012 

 
 

Lørdag den 19. maj  kl. 18.30  
    
i Grønning forsamlingshus 

 
 

Dagsorden til generalforsamling 
 
 
 1.  Valg af dirigent 
 
 2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år 
 
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
 4. Indkomne forslag 
  
 5. Fastsættelse af kontingent 
 
 6. Valg ifølge §5 
      A: Valg af 2 bestyrelses medlemmer 
           På valg er : Birgit Nielsen 
                               Mary Jensen 
     B: Valg af suppleant til bestyrelsen 
     C: Valg af en revisor og revisorsuppleant 
 
 7. Evt. 
 
 
Venlig hilsen bestyrelsen 

 
 

Forslag fra medlemmerne, eller sager der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde  

senest 20 dage før generalforsamlingen,  
d.v.s. senest 30. april 2012. 
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........................  Dagens smil  .................................................................................. 

En bonde i Salling står og passer sin fåreflok.  

 

Pludselig kommer der en spritny Audi og parkerer ved leddet. Ud stiger en frisk 

smilende fyr i bevidst casual fløjlshabit jakke, pastelfarvet pringle pullover, 

indfarvede jeans og sko med lædersål. Han sætter solbrillerne op i panden og råber 

kækt til bonden:  

- Hvis jeg kan regne ud, hvor mange får du har, må jeg så få et af dem?  

 

Bonden kigger på fyren og svarer: - Det er OK med mig!  

 

Fyren tager sin Dell Notebook frem og åbner den på bilens motorhjelm. Vha. Nokias 

seneste 3G-telefon kobler han sig op på en NASA-side på internettet. Han kontakter 

et GPS-sattelitnavigationssystem, henter den eksakte position, og giver data'ene 

videre til en NASA-sattelit, der scanner området med et højopløsningskamera. Så 

åbner han digitalbilledet i Adobe Photoshop og eksporterer det til Image Processing 

Facility i Hamburg. I løbet af få sekunder får han en email på sin Palm PDA med 

teksten "Picture processed and data stored". Derefter logger han sig på en MS-SQL 

database via ODBC og henter et avanceret Excel-regneark. Han kopierer data'ene 

fra billedet ind i regnearket, og kort efter kan han udskrive en 4-farvet rapport på 

150 sider på sin miniature-hightech-ColorLaser printer.  

 

Fyren kaster et blik på sidste side og siger:  

- Du har nøjagtig 1586 får!  

 

- Det stemmer, siger bonden, så du må tage et af fårene.  

 

Bonden står og betragter fyren, mens han udvælger et af dyrene og bakser med at 

få det ned i bagagerummet på sin bil.  

 

Så siger bonden:  

- Hvis jeg kan sige præcist, hvad du arbejder med, kan jeg så få dyret tilbage?  

 

Fyren tænker sig om et øjeblik og accepterer så.  

 

- Du er konsulent, siger bonden.  

 

- Det er rigtigt, hvordan kunne du vide det?  

 

- Det var ikke svært. Du er kommet, uden nogen har ringet efter dig, du skulle have 

betaling for noget, jeg allerede vidste, på et spørgsmål, jeg ikke har stillet, og du 

har brugt en masse ressourcer. Desuden har du ikke en klap forstand på det 

forretningsområde, du udtaler dig om.......så vær venlig at åbne bagagerummet og 

giv mig min golden retriever tilbage!    
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Nyt om affaldstømning: 

 

Fra 1. oktober 2011 kommer der en ny miljøkasse og nye 

måder at aflevere det miljøfarlige affald på: 

Nu er det slut med papkassen til miljøfarligt affald.  

I stedet kan du få en rød plastkasse. 

Det er også slut med at stille miljøkassen ud til 

affaldsbeholderen, når du vil have den tømt.  

Nu kan du få kassen tømt på 2 måder: 

- du kan tilmelde miljøkassen til storskraldsordning. Så bliver den byttet 4 gange om 

året. 

- du kan tage miljøkassen med på genbrugspladsen på Kåstrupvej. 

Ønsker du en miljøkasse kan du hente en på genbrugspladsen på Kåstrupvej. 

Eksempler på hvad der skal i Miljøkassen: 

Spraydåser, batterier, maling, fortynder, sprøjtegifte, olierester, kemikalierester, 

barberblade, knive, el-pærer, sparepærer, lysstofrør, glasskår, termometre, porcelæn, 

keramik, spejle. 

 

Hvordan pakker jeg farligt affald i miljøkassen? 
 

Det farlige affald skal være forsvarligt emballeret og lukket.  
Rester afleveres i den originale emballage, således at det ikke bliver sammenblandet.  
Hvis du ikke har original emballage, bør du sætte en mærkat på, der tydelig fortæller, 
hvilken type affald det er. Så kan personalet på modtagestationen se, hvad de har med at 
gøre. 
Ødelagte elsparepærer, lysstofrør og kviksølvstermometre skal i klare plastposer. 
Skarpe og spidse genstande (knive, sakse, barberblade o. lign.) skal være emballeret 
forsvarligt, så personalet ikke stikkes/skæres.  
OBS! 
Hvis du lægger batterier i miljøkassen skal de i en klar plastpose! 
Kanyler skal afleveres i kanylebokse! 
Medicin skal afleveres på apoteket! 
Lange lysstofrør og andet farligt affald, der ikke kan være i miljøkassen, skal afleveres på 
genbrugspladsen. 
 

Hvis du er i tvivl så se mere på www.4-s.dk 
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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 

OK Benzin fra døgntank  

Frisk kød  
Tips - Lotto 

  Åbningstider:   mandag - lørdag 8:30 - 19:00 

                             søndag 10:00 - 19:00      
  

___________________________________________________________________________________________ 
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         HUSK     HUSK      HUSK       HUSK      HUSK      HUSK 

 
 Forslag fra medlemmerne, eller sager der ønskes 
 behandlet på generalforsamlingen,  
 skal skriftlig være formanden i hænde  
 senest 20 dage før generalforsamlingen,  
 d.v.s. senest 30. april 2012. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Træfældning og Oprydning 

Der er træfældning den 2. juni og oprydning den 16. juni,  

husk et kryds i kalenderen på de to dage.  

Du kan melde dig til på generalforsamlingen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fokus på en annoncør: 

 

Som noget nyt, går vi i hvert nummer tæt 

på en af vore annoncører.  

Det er vigtigt at vi støtter vore 

annoncører, de støtter os og vores arbejde,  

med et ikke ubetydeligt beløb.  

I dette nummer er det: 
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Poul Jensen Entreprenør ApS 

Der er nok ikke mange grundejere i Vigen, der ikke på et eller andet tidspunkt har haft bud efter 
Poul Jensen entreprenør ApS. Det kunne være til at hjælpe med dræn, nedsivningsanlæg, for at 
få flyttet noget jord og sand eller noget helt andet.  

Poul, eller 'bette Poul' som de lokale kalder ham, er godt kendt i området. Det er som regel Poul 
der bliver kontaktet, når grundejerforeningen har brug for hjælp til et eller andet. Her er det en stor 
fordel at Poul ved hvor alle drænrør er placeret og kender til den overordnede plan. Det er også 
Poul der klipper træerne langs stamvejen så vejene holdes fri. 

Poul startede på maskinstation i Selde lige efter han gik ud af skolen i 1987. Her arbejdede han i 5 
år indtil han sammen med en kammerat fik lyst til at se lidt mere af verden.  

Sammen rejste de til Amerika, hvor de arbejdede i marken på en gård med 1400 malkekøer i 
Phoenix, Arizona. Her var en anden mulighed for at køre med entreprenørmaskiner, og det 
krævede stor nøjagtighed, når markerne til lucerne skulle planeres i trapper, så de efterfølgende 
kunne overrisles med vand for at holde væksten i gang de 4 år det krævedes inden høst.  

Det var et helt andet klima, og nærmest ørkenlignende tilstande med temperaturer op til 50  grader. 
Der blev også dyrket majs og bomuld, så det var en stor udfordring for et par unge knægte fra 
Salling. I 1994, efter 15 måneder i Staterne, gjorde et dødsfald i familien at Poul synes det var 
bedst at komme tilbage til Salling igen. 

 Han fik nu plads ved en entreprenør i Nautrup, hvor det gik rigtigt stærkt og virksomheden 
voksede meget de næste 5-6 år. I 1999 ønskede mester at skille entreprenørvirksomheden fra, og 
Poul Jensen købte en halvpart i et nystartet Aps. Poul Jensen entreprenør ApS blev nu drevet fra 
Poul's ejendom på  Aakjærsvej 17, lige uden for Breum. I 2003 købte Poul den sidste halvdel og er 
herefter eneejer af virksomheden. 

Der er i dag 4 ansatte, hvoraf den ene har været der et år længere end Poul selv, og så kommer 
der en kontordame en gang om ugen. Poul Jensen Entreprenør ApS tilbyder alt slags 
entreprenørarbejde, og er autoriseret kloakmester. De arbejder fortrinsvis i Salling-området, hvor 
de har gravet meget for vandværk og fjernvarmeværker, men de opsætter eller fjerner også pæle, 
master og sokler - ja selv vindmøller for Energi Midt.  

Se evt. mere på hjemmesiden: www.poul-jensen.dk 

 

 

 

 

 

Husk det er i 2012 vi skal have tømt bundfældningstank. 
I følge planen er det i uge 32. 

læs mere om det i næste nummer af Astrup Vig Nyt. 
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Aktivitetskalender: 

 

 

Et af livets store spørgsmål: 

Hvorfor er det næsen der løber - og fødderne der lugter ? 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer i  2012 

 

4. febr. Bestyrelsesmøde 

14. april Flisning kl. 8:00 

14. april Bestyrelsesmøde 

28. april Broudsætning kl. 8:00 

19. maj Generalforsamling kl. 18:30 Husk tilmelding og sangbog 

2. juni Træfældning kl. 8:00 Husk tilmelding 

16. juni Oprydning og gril kl. 8:00 Husk tilmelding 

23. juni Sankt Hans kl. 21:00 Husk sangbog 

22. sept.  Bro-indtagning kl. 9:00 

23. sept. Bestyrelsesmøde 

 

 

Medlemsrubrikken  ! 

Meddelelser og små annoncer fra ejerne optages gratis i bladet.  

Send en kort tekst til: Mary Jensen (redaktør af Astrup Vig Nyt ) 

Astrup Vig 124 - 7870 Roslev 

tlf. 97 58 58 45  mobil  20 64 68 45 

e-mail: maha.jensen@hotmail.com 
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Bestyrelsen for 

Grundejerforeningen Astrup Vig 
 

  Bent Arlund, Astrup Vig 43 (formand) 

  Solbjerg 41 

  7400 Herning 

  tlf. 27 14 21 64 

  e-mail: arlund@teliamail.dk 

 

  Lars Nielsen, Astrup Vig 23 (næstformand) 

  Kalbækvej 1 

  7171 Uldum 

  tlf. 20 70 94 17 

  e-mail: kalhave@volvoveteraner.dk 

 

  Birgit Nielsen, Astrup Vig 102 (kasserer) 

  Petuniavej 88 

  7800 Skive 

  tlf. 97 52 29 83 mobil 21 78 01 04 

  e-mail: bn88@os.dk 

 

  Mary Jensen (redaktør af Astrup Vig Nyt) 

  Astrup Vig 124 

  7870 Roslev 

  tlf. 97 58 58 45 mobil 20 64 68 45 

  e-mail: maha.jensen@hotmail.com 

 

  Niels Kristian Kristensen, Astrup Vig 55 

  Milehøjen 12, Tjørring 

  7400 Herning 

  tlf. 97 26 95 14  

       Layout: Bibi     


