Astrup Vig Nyt
______________________________________________________________________________________

april 2014

nr. 1

Her kan du bl.a. læse om :

Indkaldelse til Generalforsamling
Se hvordan man knækker anemoner med nakken
Aktivitetskalender
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Nyt fra bestyrelsen:
Foråret er kommet tidligt i år, hvor er det dejligt at følge med i
hvordan alting springer ud. Fuglene er også godt i gang med
redebygning.
Selv om det har været en meget mild vinter, har vandet i perioder
stået meget højt, ja, der ligger blade og grene fra en
oversvømmelse ikke mere end ca. en meter fra petanque banen.
Det er vist det højeste det har været i de otte år vi har været i
Vigen.
Trods den milde vinter har vandet været meget hård ved kysten.
Mange steder ser det ud til at der er forsvundet op til en meter,
stien er undermineret og kanten styrter sammen. Bestyrelsen vil
hurtigst muligt få drøftet hvordan der kan etableres en ny sti langs
kysten længere inde i området.
Husk at melde jer til de mange arrangementer der bliver lavet i
løbet af året. Specielt håber jeg på et stort fremmøde til
generalforsamlingen. Vi skal bruge 2 nye til bestyrelsen i år, så
tænk lige over om det ikke er noget for dig.

På bestyrelsens vegne
Bent Arlund
formand

En rigtig forårsbebuder
skovbunden ved vandet er
fuldt udsprunget
Foto: Anders Nissen nr. 41
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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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Har du lyst til at være

årets Sankt Hans taler ???
Bestyrelsen er altid på udkik efter en taler
til Sankt Hans bålet.
Hvis du har lyst til at gøre Sankt Hans
aften ekstra festlig for os alle sammen,
eller kender en der vil,
så giv lige en fra bestyrelsen besked.

Flishugger
v/Jens Christensen






flis til havebrug sælges
træfældning
udførelse af topskæring af træer
lift udlejes
minigraver og minidumper udlejes
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Tilmelding til generalforsamlingen
Husk at melde dig til årets generalforsamling

seneste tilmelding er den 22. maj til
Birgit på mail: bn7800@gmail.com tlf. 21 78 01 04 ,
Mary på mail: maha@hotmail.com tlf. 20 64 68 45
Bent på mail: arlund@teliamail.dk tlf. 27 14 21 64

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.

5

6

Astrup Vigs udsendte medarbejder øver sig på
pensionisttilværelsen !!

At knække anemoner med nakken !!!
Da redaktøren har været meget lidt i Vigen her i foråret, har
det været fantastisk at modtage en række stemningsbilleder. Det er nok her det fine forsidebillede er blevet skudt.
Selv om der ikke er kommet blade på træerne endnu, er det
nok værd at gå en tur rundt i området. Anemonerne er
sprunget ud og står hele formiddagen og vipper i solen, for
så at lukke sig til aften igen.
Tak for de mange fine billeder Anders.
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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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Hermed indkaldes til generalforsamling i
Astrup Vig grundejerforening 2014
Lørdag den 24. 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 4.maj 2014.
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Regnskab for 2013

10

Balance for 2013

11

HUSK
Sæt X i kalenderen
Der er i år
 Generalforsamling den 24. maj
 Træfældningsdag den 31. maj
 Oprydningsdag den 14. juni
Husk at melde dig til ved generalforsamlingen eller til
Niels Kristian Kristensen: tlf. 20 60 57 08 eller
Bent Arlund tlf. 27142164.

Astrup Vig Nyt - nu også på mail....
Astrup Vig Nyt udkommer 3 gange om året,
lige inden påske, til Sankt Hans og til uge 42.
Bladet leveres indpakket i plastic direkte i din postkasse
i Vigen, med mindre andet er aftalt.
Du kan også modtage bladet elektronisk - i din mailboks.
Send en mail og oplys om du ønsker både mail og fysisk blad,
eller bladet kun på mail, til: bibi.arlund@teliamail.dk
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HUSK at
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 4. maj 2014.
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Fjorden tager hvert år en bid af kysten

Selv om det har været en meget mild vinter, er der ingen tvivl om at
der skal arbejdes på at rykke stien længere ind i området. Stien er
mange steder undermineret op til ½ meter ind af vandet .
Vandet har i perioder i vinter stået meget højt.
Vi håber på stor tilslutning til oprydningsdagen, der skal nok blive
noget at lave til alle.
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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.

Købmanden med de kundevenlige åbningstider:

Åben alle dage 7.30 – 20.00

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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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
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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.

HUND

HUND

HUND

Hunde skal føres i
snor, der er så
meget vildt i
området som vi
gerne vil værne
om.
17
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Aktivitetskalender for 2014 :
1.

febr.

Bestyrelsesmøde

12. april

Bestyrelsesmøde

3.

Bro-udsætning kl. 8:00

maj

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 .............................
Den stolte mor: - min lille dreng, Martin, er et år nu, og han har
gået, siden han var otte måneder.
Veninden: - Så må han da være godt træt nu....

Medlemsrubrikken !
Meddelelser og små annoncer fra ejerne optages gratis i bladet.
Send en kort tekst til: Bent Arlund (redaktør af Astrup Vig Nyt )
Astrup Vig 43, mail: arlund@teliamail.dk
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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 (kasserer)
Kalbækvej 1, 7171 Uldum
tlf. 20 70 94 17
e-mail: kalhave@volvoveteraner.dk

Birgit Nielsen, Astrup Vig 102 (sekretær)
(henvendelser vedr. Astrup Vig Nyt)
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 20 60 57 08
Layout: Bibi
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