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Astrup Vig   Nyt 
________________________________________________________________________________________ 

 11.  Oktober  2013 nr.    3   

Flot septembervejr. 20/9 2013     foto:  Bent nr. 102 

Her kan du bl.a. læse om :  

Sankt Hans arrangement   -  Indtagning af broen  - 

Brandfare i sommerhusområder  -  Både ved stranden 

Aktivitetskalender 2014 

 



2 

 

Nyt fra bestyrelsen: 

Nu går året på held, det har været en dejlig varm og tør sommer 

som jeg ved mange har nydt her i Vigen.  

Først i september blev broen taget ind for vinteren. Det var højt flot 

vejr til arbejdet, så man næsten synes det var for tidligt, men før vi 

får set os om kommer der efterårsstorme, og så kan det hurtigt 

blive for sent.  

I bestyrelsen har vi arbejdet en del med bevoksningen langs 

stamvejene. Det er vigtigt at holde godt fri ved vejene. Det betyder 

også noget af hensyn til brandfaren at der ikke er for brede bælter. 

Til foråret bliver det nok nødvendigt at flytte stien ved vandet 

længere ind i på kysten. Vandet har undermineret stien flere 

steder, så vi frygter at  vinteren tager en ny bid af den. Der ligger en 

del både som skal flyttes hvis stien skal længere ind. Det kunne 

måske være en god ide at tage dem hjem allerede her i efteråret.   

Vi har fået en dåsecontainer ved affalds-øen, jeg håber alle husker 

at bruge den, det virker til at være en succes. 

På bestyrelsens vegne 

Bent Arlund 

formand 

 

 

 

 

Efterår er 

svampetid 

Foto: Bent nr. 102 
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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 
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Fra Astrup Vig Nyt's udsendte medarbejder forlyder: 

Fredag 7. September var en fin dag med 

solskin og frisk vind. Efter en velbrygget kop 

eftermiddagskaffe gik vi tur med gæster fra 

Viborg og kom blandt andet ned omkring 

Astrup Vig.  

Der var en strålende udsigt, som dog blev 

skæmmet af en ældre motorbåd som havde 

revet sig løs fra fortøjningen og nu huggede 

slemt under badebroen. På vej op ad 

stamvejen aflagde vi visit hos Harry for at 

spørge om det var hans båd. Der var helt 

stille (ingen hjemme). Dernæst kiggede vi ind 

hos Jørgen. Efter at have beskrevet 

situationen og båden for ham udbrød han 

bestyrtet "Det er min båd"! Dernæst forsvandt 

Jørgen i en støvsky gennem sit udhus efter vaders og ned ad stamvejen 

i en gevaldig fart. Båden blev reddet !! 

Nissen nr. 41 

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. 12:30 - 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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Sankt Hans aften 22. juni 

 

Vejret holdt, så 

selv om mange 

havde medbragt 

paraplyen var 

det kun ganske 

lidt det var 

nødvendigt at 

bruge den. 

 

 

Vi var så heldige at have en båltaler i år, så er 

det først helt rigtigt. Mange Tak til Ingrid for en 

både flot og inspirerende tale.  
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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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Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 

Uddrag af politirapporten:       Hastigheds-overskridelse. 

Fredag 07 SEP 2013 indløb der anmeldelse om hensynsløs kørsel i 

Grundejerforeningen Astup Vigs interne vej-net. Uagtet den 

reglementeret skiltede hastighedsbegrænsning på 30 km/t, 

observeredes en moden herre iført undertrøje, herrecykel af ældre 

dato og ubestemmeligt mærke, cykel-trailer og tilliggende waders, 

liggende hen over styret, forsvindende ned ad stamvej i støvsky. 

Henset til cyklens og førerens fremskredne alder, samt den 

påhængte cykeltrailer, blev ekvipagens hastighed af observatører 

vurderet som uforsvarligt høj. Sommerhusbeboere og gæster sprang 

for livet.                                                                       - Nissen nr. 41 
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Broen  blev  taget  ind  den  21. september 
 

Vejret viste sig fra sin 
allerbedste side denne 
lørdag i september 
hvor det var planen at 
broen skulle tages ind. 
Let vind fra øst og tørt 
og solrigt.  Der var et 
flot fremmøde, men 
der kunne stadig godt 
bruges et par hænder 
mere ind imellem.  

Traditionen 
foreskriver at kroppen 
først skal varmes op, 
herefter fordelte  
folkene sig for at få 
flydebroen skruet løs. 
Jernstængerne blev 
nærmest pumpet op 
af fjordbunden med 
specialværktøj, det 
var meget 
spændende at følge. 

Da flydebroen var 
afmonteret blev den 
trukket på land, og så 

var det tid til den første pause. 

 Det videre 
forløb blev 
planlagt over en 
øl/vand inden 
der blev arbejdet 
videre i to hold.  
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Midt på 
formiddagen 
kom Birgit 
og Anna 
Dorethe 
med kaffe 
og 
rundstykker, 
så der blev 
tid til et 
velfortjent 
hvil.  

 

 

Efterhånden som de 
enkelte fag blev pillet 
fra hinanden, blev de 
løftet op på land hvor 
de kan ligge og tørre til 
muslingerne kan 
skrabes af dem til 
foråret.  

 

 

Hørt under  

broinddragningen: 

- Harry skal arbejde under 

broen - han behøver ikke at 

bukke sig. 

Hørt under den efterfølgende 

frokost: 

- Harry, skal du have en 
snaps mere.  
- Næj tak, så begønder a bare å snak' 
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Beplantning på egen grund 

Som grundejer skal du sørge for at holde beplantning på egen grund, 

men det er også vigtigt at holde øje med om beplantningen vokser ud 

over grunden, og så få det slået ned så der er pænt og ryddeligt.  

Vi vil alle gerne at det ser pænt ud langs vore veje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

>>Uddrag af havneloggen:<< 

Nær-havari. 

Fredag 07 SEP 2013 indløb der rapport om nær-havari i Astrup 

Vig. En umarkeret båd af ældre dato havde u-reglementeret og i 

frisk vind løsrevet sig fra fortøjningsbøje og havde lodset sig ind 

under den af grundejerforeningen udlagte badebro, med fare for at 

påføre skader på både bro, båd, mand og mus.                  

Nissen nr. 41 
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Brandfare i sommerhusområder. 

 

Bestyrelsen finder det nødvendigt at gentage en henstilling 

Grundejerforeningen tidligere har fået fra Redningsberedskabet vedr. 

brandfare i sommerhusområder.  

Brevet lyder som følger: 

Beredskabskontoret har ved kontrol af adgangsveje konstateret, at der 

ved flere af sommerhusgrundene er etableret "hegn" af afsavede grene 

fra bl.a. fyrretræer. 

Man skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at disse "hegn" i 

forbindelse med en brand i området kan få uoverskuelige konsekvenser. 

Disse "hegn" vil virke som en lunte og vil kunne medføre, at et 

sommerhus kan blive omringet af en brand, hvorved sommerhusets 

beboere formindsker deres muligheder for at bringe sig i sikkerhed.  

Beredskabskontoret skal derfor kraftigt anbefale, at man undlader at 

etablere disse "brandfælder", men at man i stedet enten fjerner 

grenene fra stedet eller bearbejder dem gennem en flisemaskine. 

 

Denne advarsel 

gælder selvfølge 

stadigvæk, og 

bestyrelsen henstiller 

til at den efterleves. 
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Opslag fra Øster Grønning Vandværk I/S 

I tilfælde af at vand er afbrudt, 

gør os venligst opmærksom på det 

på følgende telefon nr. 

97584087  Poul Carlsen 

21400803  Bent Nielsen 

Observerer man i sommerhusområdet, at der er rindende vand  i  

vejsiden som kan være forårsaget af ledningsbrud bedes  

det meddelt vandværket. 

Vandværket giver en flaske Rødvin for ulejligheden. 

ØSTER GRØNNING VANDVÆRK I/S 

 

 

Du kan nu få 

Astrup Vig Nyt  elektronisk 
 

Du kan nu også modtage bladet elektronisk -  

i din mailboks.  

Send en mail og oplys om du fremover ønsker  

både mail og fysisk blad,  

eller blot  på mail,  

til: bibi.arlund@teliamail.dk 
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Husk at der er max 30 km/t  
 

i hele området.  

Det er meget farligt 

med højere 

hastigheder og det 

støver frygteligt.   

Vis hensyn.  

 

 

 

          

Hvis det ikke bliver 

overholdt, vil 

bestyrelsen se på 

hvad der evt. kan 

laves af 

fartdæmpning. 
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Både ved stranden 

Til foråret skal stien ved vandet muligvis flyttes, i den 

forbindelse vil det være nødvendigt at flytte nogle af 

de mange både der ligger mellem træerne.  

Mange af bådene ser ikke ud til at blive brugt mere, 

og bestyrelsen henstiller til at der kun ligger både der 

bliver brugt jævnligt.  

For god ordens skyld gentages grundejerforeningens 

regler for at have en båd liggende ved stranden: 

1. Alle både / joller SKAL være forsynet med det 

husnummer som den tilhører. 

2. Ingen både / joller må fortøjes langs 

strandkanten i en afstand af 40 m. nord for broen 

og 70 m. syd for broen 

3. Oplægning af både skal ske i området inde 

MELLEM træerne nord for broen eller syd for den 

sydligste faste bænk.   

 

Det vil være en stor hjælp hvis så mange af bådene 

som muligt bliver flyttet tilbage til sommerhusene i 

vinter. 

     



18 

 

    HUND     HUND      HUND  

 

 

Hunde skal føres i  

snor, der er så meget 

vildt i området som vi 

gerne vil værne om. 

 

 

Hvis sommerhuset udlejes, er det vigtigt 

at de der lejer huset også kender 

reglerne. Husk at skilte med det på 

relevante sprog så lejere også kan 

overholde dette. 

 

Lamineret skilt kan bestilles  

på det sprog du ønsker ved henvendelse  

til Bent Arlund 
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Aktivitetskalender    for   2014 : 

 

1.    febr. Bestyrelsesmøde 

12.  april Bestyrelsesmøde 

3.    maj Bro-udsætning kl. 8:00 

24.  maj Generalforsamling kl. 18:30 Husk tilmelding 

             og sangbog 

31.  maj Træfældning kl. 8:00     Husk tilmelding 

14.  juni Oprydningsdag  kl. 8:00   Husk tilmelding  

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

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

21. sept. Bestyrelsesmøde 

 

...........................  smilehullet  ............................  

- To flyttemænd skal bære et klaver op på 13. sal. Da de 

havde slæbt et godt stykke tid, sagde den ene: 

- Jeg har en god og en dårlig nyhed. 

- Hvad er den gode? 

- Vi er allerede på 12. sal. 

- Og den dårlige? 

- Vi er i den forkerte opgang. 

 

Mellem naboer: 

- Undskyld, frøken Olsen, vil De ikke være sød at lægge Dem ud i Deres have 

og solbade? 

- Hvorfor beder De mig om det, fru Moesgaard? 

- Jeg forsøger forgæves at få min mand til at slå græsset. 
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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 

 

  Mary Jensen (næstformand) 

  Astrup Vig 124,  7870 Roslev 

  tlf. 97 58 58 45 mobil 20 64 68 45 

  e-mail: maha.jensen@hotmail.com 

   

  Lars Nielsen, Astrup Vig 62 (sekretær) 

  (henvendelser vedr. Astrup Vig Nyt)  

  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 

 

  Niels Kristian Kristensen, Astrup Vig 55 

  Milehøjen 12, Tjørring   7400 Herning 

  tlf. 97 26 95 14   mobil 20 60 57 08 

      

 Layout: Bibi           .            


