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Her kan du bl.a. læse om :

Referat fra Generalforsamling
og andre arrangementer
Aktivitetskalender
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Nyt fra bestyrelsen:
Så er det endelig blevet sommer, og helt fantastisk at høre og se på
den vrimmel af fugle der er i sommerhusområdet. Når man som os
tilbringer hele ugen i byen, er det en befriende ro og stilhed at høre
fuglene og nyde naturen når vi ankommer til Astrup Vig.
Broen blev sat ud den 4. maj, og bro-sjakket har igen overgået sig
selv. Broen står så flot som aldrig før. Det er ligesom startskuddet
til at sommeren er på vej.
Generalforsamlingen blev afviklet den 25. maj og alt forløb i god ro
og orden. Der var kun lige godt 30 deltagere, men vi var også i
skarp konkurrence med et guldbryllup. Vi håber på igen næste år
at kunne være lidt flere.
Som det fremgår af forsiden, var der en del regn til sidste års Sankt
Hans arrangement. Vi håber vejrguderne er lidt mildere i år.
På oprydningsdagen var der livlig aktivitet. Der var over 20
fremmødte, så vi nåede at få klippet langs alle stier, det truede dog
med regnvejr, så bænkene må vente med at blive malet til vi er inde
i en mere tør periode.
På bestyrelsens vegne, med ønsket om en god sommer,
Bent Arlund
formand

Så er bro sjakket kampklar
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SANKT HANS
arrangement ved vandet er i år :
lørdag den 22. juni kl. 21.00
Husk at tage sangbladet med.
Båltale ved
Ingrid S. Elgaard,
Astrup Vig 40,
kom og støt op om
arrangementet.
Foreningen er vært
ved en øl/vand.
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Billeder fra arrangementer i Vigen:
Broudsætning
Tidligt den 4. maj var
bro sjakket klar. Alle
så friske og
veloplagte ud, og
var klar til en tur i
det forårskolde
vand.

Traditionen tro
startes dagen med at få varmen i kroppen med en lille en til det ene
ben, og måske også en til det andet. En bemærkede lige efter den
anden var skyllet ned: "- uh ha, jeg tror sandelig den gik i det
samme ben.... " Jeg håber ikke det var styrmanden !

Før broen kunne komme
ud var det nødvendigt
først at flytte et garn der
stod i vejen,
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Men så gik
planlægningen i gang, og
med hjælp fra en
rendegraver blev de
tunge brofag flyttet ned
til vandet så de kunne
bugseres på plads.

For at kunne slå de meget lange
jernstænger ned, der holder
broen på plads, bruges en noget
speciel hammer der går under
navnet 'Thors Hammer'. Thors
Hammer er, efter dette års
broudsætning, sendt til
reparation, så den kan klare de
næste 30 år.

Her er broen ved at
være på plads. Vejret
viste sig heldigvis fra
sin pæne side. Tørvejr
og næsten ingen
blæst, og med en
dygtig styrmand står
broen nu flot og meget
lige.
Tak for et flot arbejde.
Foto: Anders Nissen nr.41
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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 - torsdag
fredag
lørdag og søndag

7.00 - 20.00
6.00 - 20.00
7.00 - 20.00

_______________________________________________________________________________________
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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. 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.

______________________________________________________________________________________

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
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Generalforsamling
Den 25. maj blev årets generalforsamling afholdt. Der var kun 32
tilmeldte, og der var også afbud i bestyrelsen, men kl. 18 var alle
tilmeldte på plads.

Mogens blev valgt til
dirigent, og ledte os
gennem de faste
punkter.
Formandens
beretning kan læses
lidt længere omme i
bladet.

Birgit gennemgik nogle af punkterne i regnskabet.
Regnskabet var trykt i sidste blad, og der var for første gang i nogle
år overskud.
Birgit
kommenterede bl.a.
at der bliver sparet
rigtigt meget på
porto ved at bladet
nu leveres i
postkassen i Vigen,
til gengæld er der
brugt 19.000 på
vedligeholdelse af
vejene, og der er
kørt 86 ton grus på
vejene.
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Der blev genvalg til
Lars, Niels Kristian og
Bent, ligesom revisor
og suppleanter blev
genvalgt.
Der var livlig debat
under evt. bl.a. om
farten på vore veje.

Efter den seriøse del, startede musikken
op. Musiker Jens Jacobsen spillede
festligt mens den medbragte mad blev
spist.
Der var også et meget festligt indslag, da
en ældre herre på udkig efter en ny
kæreste lagde vejen forbi. Han havde
mange sjove historier at dele ud af .

Aftenen sluttede af
med en sving om. Alt i
alt en meget hyggelig
og festlig aften. Der er
plads til mange flere til
næste år. Kom og vær
med. Du kan allerede
nu reservere datoen.
Det bliver lørdag den
24. maj.
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Formandens beretning:
Vinteren har vist sig fra sin milde side i år, så selv om den trak lidt ud, har den ikke
spist så meget af kystlinjen i år som tidligere.
Vejene er jo altid en udfordring. Som et forsøg har vi fået kørt nogle større sten på
de steder hvor vejen er dårligst eller meget blød. Det gav mange henvendelser i
starten, både fordi stenene var trælse at gå og cykle på, og det krævede langsom
kørsel. Nu stenene er blevet kørt mere fast, synes jeg det lader til at have givet en
forbedring på vejen, hvis I stadig har kommentarer til stenene vil vi i bestyrelsen
gerne høre fra jer.
Har man igangværende byggeri og kørsel til og fra sommerhuset af tunge maskiner, er
det vigtigt at man selv sørge for at veje og græsrabatter efterfølgende bliver
repareret, så de har samme stand som før.
Der har ikke været rørt ved drænet i år, det der blev lavet sidste år ser ud til at
fungere. Først på året har Poul Jensen beskåret træerne langs vejene. Så nu går der et
par år igen inden det er nødvendigt.
Fællesarealet bliver løbende vedligeholdt. På oprydningsdagen sidste år, satte vi en
gangbro op over bækken. Vi kan se den er blevet godt modtaget. Det er lige før den
almindelige sti gror til.
Husk at melde jer til træfældningsdag den 1/6 og oprydningsdag den 15/6, det plejer
at være nogle rigtige hyggelige dage. På oprydningsdagen bliver stierne klippet fri,
trapper efterset og repareret og der bliver kørt sand og grus i huller. Om aftenen
mødes de, der har deltaget i oprydningen, til gril ved Mary og Harry. Jeg håber der
komme mange og hjælper så vi kan få en hyggelig dag og gril aften sammen.
Husk også Sankt Hans engagementet lørdag den 22 juni. Det er i år lykkes at finde en
båltaler. Det glæder vi os til. Vi håber på stort fremmøde og bedre vejr end sidste år.
Kommunen arbejder på at ændre renovationssystemet. Der vi derfor nok ske en
ændring af de eksisterende affaldsøer. Der vil blive nedgravet undergrundsbeholdere
der så ikke skal tømmes så tit. Så snart vi ved mere vil vi orientere på infotavlen samt
i bladet.
Broen er kommet ud, og den står så flot. Tak for en flot indsats til brosjakket. Der
har kun været småreparationer på broen i år. Men det gik hårdt ud over ThorsHammer. Den er nu sendt til reparation så den kan klare 30 år mere.
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Så er der de sædvanlige….





Husk hund i snor….
At der ikke må fældes træer i fællesarealet uden aftale med bestyrelsen,
husk at betale kontinentet til tiden, det vil hjælpe kassereren meget
at der er Max 30 km. Det kom af sig selv mens der var nye sten på vejene, men
vi kan jo ikke lægge nye sten på hver måned ;-)

Til sidst skal lyde en stor Tak til alle der har deltaget i årets arrangementer, det er
en stor og uundværlig hjælp, for at vi kan holde området så smukt og rydeligt. Tak til
alle der er mødt frem i aften, og tak til de andre i bestyrelsen for samarbejdet
gennem året. Særligt tak til Mogens for at du igen vil guide os gennem
generalforsamlingen. Jeg håber vi får en hyggelig aften. Tak fordi i lyttede.

Købmanden med de kundevenlige åbningstider:

Åben alle dage 7.30 – 20.00

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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Beplantning på egen grund
Grundejerne har pligt til at holde beplantning inde på egen grund. Hvis
det ikke bliver holdt, vil bestyrelsen sætte en tidsfrist for at indklipning
bliver udført. Overskridelse kan medføre at klipning bliver udført for
grundejerens regning.

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

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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Oprydningsdagen
Der var flot fremmøde til
oprydningsdagen lørdag
den15. juni. Vejret var med
os, og selv om det var lidt
tidligt at mødes ved vandet
kl. 8.00 om morgenen,
betød det ingenting når
solen skinnede fra en næsten skyfri
himmel.
Efter en lille opstrammer for at få
kroppen i gang, fordelte deltagerne sig
i mindre grupper. 5 grupper med
ørnenæb og beskærersakse var over
alle afmærkede stier der blev klippet
grundigt ind. De blev skarp efterfulgt

af 2 med busk-ryddere, så det
var let at se hvor de havde
været. Andre hentede grus og
reparerede trapper. Der blev
også fliset grene og kviste fra
træfældningsdagen, så alt
flisen kunne køres på stien i
slugten.
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Ta' konen med ud at spise......
Denne skønne fasanhane har lige
inviteret konen med ud at spise
under sit yndlings foderbræt.
Lad det være en opfordring til os
alle sammen til at invitere
konen/manden med ud at spise
her i sommer !!!

HUND

HUND
HUND
Hunde skal føres i snor, der er så meget
vildt i området som vi gerne vil værne om.
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Aktivitetskalender for 2013/ 14 :
4.

maj

Bro-udsætning kl. 8:00

25. maj

Generalforsamling kl. 18:30

1.

Træfældning kl. 8:00

juni

15. juni

Oprydningsdag kl. 8:00

22. juni

Sankt Hans kl. 21:00

21. sept.

Bro-indtagning kl. 9:00

22. sept.

Bestyrelsesmøde

24. maj 2014

Generalforsamling

Husk sangbog

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

Snak over hækken
- Jeg har været usandsynlig heldig med alt, hvad min kone
har sået i haven i år. Intet af det er kommet op ...

Astrup Vig Nyt - nu også på mail....
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
19

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
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: bn7800@gmail.com

Niels Kristian Kristensen, Astrup Vig 55
Milehøjen 12, Tjørring
7400 Herning
tlf. 97 26 95 14 mobil 41 83 70 54
Layout: Bibi
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