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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________   
Marts 2016 nr. 1 

Nu myldrer forårsblomster op af jorden, og petanque banen er revet 

efter vinteren, så ved vi foråret er på vej.        Foto taget ved nr. 45. 

 

Her kan du bl.a. læse om :  

Indkaldelse til generalforsamling 2016 - indkomne forslag 

Arrangementer i 2016 

Billeder fra vinteren 15/16 
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Formandens indlæg 

Grøn er vårens hæk, kåben kastes væk . . . 

Det har været en relativ mild vinter, med lidt sne, lidt frost men en forfærdelig 

masse regn.  

Især i Januar fik vi et skybrud, som fyldte lavningen ved første slugt efter 

affaldscontainerne, så cirka en tredjedel af stamvejens bredde skyllede væk. 

Snarrådige grundejere opdagede skaden inden nogen kørte galt og fik 

udbedret og afmærket. Tak for det.  

Et andet sted, ved nr 66, er en lavning løbet fuld af vand, så vejen overskylles. 

Dette skyldes dog at man tidligere - uforvarende - har fyldt slugten nord for 

vejen med affaldsjord, således at drænet er blevet stoppet. Dette er under 

udbedring. 

Vi renoverer løbende drænings systemet. Som hjælp til selvhjælp vil 

bestyrelsen opfordre til at man renser eventuelle afløbsriste ude ved vejen for 

blade m.v.. Hvis afløbene er stoppede trækker drænet ikke så godt. Man må 

også meget gerne markere disse afløbsriste, for at undgå at lastbiler m.v. kører 

dem itu.    

Kort før Jul var der desværre indbrud i et par af husene nede ved stranden. De 

knuste ruder blev opdaget af en af "hundelufterne" som informerede videre. 

Tak for det. En af grundejerne var vi nødt til at orientere pr brev. Må vi endnu 

engang opfordre til at grundejerne oplyser deres telefonnummer til bestyrelsen 

- og/eller sætter det på postkassen. Så er man sikker på hurtigt at blive 

orienteret i tilfælde af indbrud eller lignende.  

Siden sidste Astrup Vig Nyt er nr 17 og nr 98 blevet solgt. Vi byder de nye 

ejere hjerteligt velkomne i vores lille samfund. 

Vi - især bestyrelsen - går nu den travle årstid i møde. Vi opfordrer til talstærkt 

fremmøde ved vores arrangementer: Broudsætning, Generalforsamling, 

Træfældning, Oprydning, Sankt Hans og Broindtagning .  

På bestyrelsens vegne  

Anders Nissen  

Formand 
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Trykning af Astrup Vig Nyt bladet er sponsoreret af: 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.dk/search?biw=1366&bih=651&tbm=isch&q=danske+bank+logo&revid=2004694765&sa=X&ved=0CCAQ1QJqFQoTCJu14pOZkMgCFQHscgodUxcL0Q
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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 
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      Husk tilmelding  

til årets Generalforsamling,  

der vil blive afholdt den 21. maj 2016 i  

Grønning  forsamlingshus fra kl. 14.00 til 16.00. 

Vil du have indflydelse på hvad der sker i området, 

så mød op. 

Foreningen vil være vært ved en kop kaffe/te med brød til.  

Der vil også være mulighed for at købe øl/vand 

Vi håber meget, at dette arrangement kan samle en stor flok 

Astrup Vig ére, og at vi kan få en hyggelig eftermiddag.  

Tilmelding til en fra bestyrelsen senest 13. maj 2016. 

 

Du kan også få Astrup Vig Nyt på mail.... 

 
Astrup Vig Nyt udkommer 3 gange om året, 

Fra næste år kommer 1. blad 3 uger før generalforsamlingen,  

2. blad til Sankt Hans og 3. blad 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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Kom frisk og hjælp til ved årets mange gøremål, det 

er på den måde der spares på kontingentet. 

 

Broudsætning den 7. maj. kl. 8.00 ved stranden. 

Broholdet har fået ny broformand, og der er brug for mange mand den dag, så 

har du mulighed for at hjælpe med at få broen sat flot ud i vandet, så er det 

Mogens Andersen fra nr. 105 der er tovholder. Mogens træffes på telefon 

97536789 / 25106768 eller mail mogens.andersen@hkscan.com. 

Træfældningsdagen er i år den 11. juni. 

Vi mødes ved stranden kl. 8.00, hvor vi deler os op i mindre grupper efter hvor 

mange der har motorsav med. Hen på formiddagen er der formiddagskaffe med 

rundstykker inden der arbejdes videre. Vi plejer at være færdige omkring mid-

dagstid.  

De der deltager i træfældningsdagen har forkøbsret til det træ der fældes. Over-

skydende træ kan købes af grundejere for kr. 100,- pr. m3. 

Giv besked til Erik på tlf. 42216910 hvis du deltager i træfældningsdagen. 
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Oprydningsdagen er den 18. juni kl. 8.00, ved stranden. 

På oprydningsdagen går vi i små grupper rundt for sammen af forskønne og ved-

ligeholde fællesområderne. Alle kan være med. Nogle vedligeholder stier og klip-

per fri, andre tilser trapper. Nogle samler kvas fra træfældningsdagen, der skal 

slæbes ned til stranden, så vi kan få lavet et flot Sankt Hans bål til lørdagen efter.  

Medbring gerne redskaber efter  

hvad du kan tænke dig at lave, 

handsker, ørnenæb/saks,  

buskrydder, evt. motorsav hvis  

du har kørekort til det.  

I løbet af formiddagen er der kaffe         

og rundstykker ved bordene ved 

vandet.  

Tilmelding til Erik tlf. 42216910 
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Hermed indkaldes til generalforsamling i  
Astrup Vig grundejerforening 2016 

 

Lørdag den 21. maj  kl. 14.00 - 16.00  
    

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 
     4.1 Beskæring langs vejene sløjfes - se forslaget på side 12 
  
 5. Fastsættelse af kontingent 
 
 6. Valg ifølge §5 
      A: Valg af  2  bestyrelses medlemmer 
           På valg er : Anders Nissen 
  Karen Mortensen 
    
     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 1.maj 2016. 
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Indkomne forslag til drøftelse og beslutning på 

generalforsamlingen 21. maj 2016: 

" Udgifter til beskæring/klipning langs vejene sløjfes, det må være grundejerens 

ansvar, og i så fald ejeren ikke lever op til de kommunale krav, klippes der på 

ejerens regning." 

Kassereren kan oplyse, at beskæring/klipning langs vejene og efterfølgende 

oprydning, sidste år var en udgift på ca. kr. 8.000,- 

 

 

 
 

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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Hvor blev stien ved vandet af ?  
 

Er det mon her vi skal gå 

til sommer eller er det i 

år, vi må lave en ny sti, 

længere inde. 

 

Det er flot men lidt  Foto Lone nr. 66 

 uhyggeligt hvad der   

 sker i området om   

 vinteren  
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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 

 

Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 
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Skrænten forår 2016. 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke helt ufarligt at vandre på stien langs skrænten, 

så pas på, for pludselig sker der et nyt skred.  

Det er på eget ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indlæg og foto Lone nr. 66 



16 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
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”Grenen” holdt flyttedag. 

På grund af frostvejr oplevede vi dette i Astrup Vig. 

 

 

 

 

 

Der var så koldt, at der på grund af lavvande var 

 ” ta selv bord” for havmågerne.  

Der lå døde søstjerner så langt øjet rakte. 

 

 

 

 

 

 

Indlæg fra Lone nr. 66 
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Vi mangler en båltaler til  

Sankt Hans aften lørdag den 25. juni 

Var det noget for dig eller kende du en der 

kunne have lyst, så ring til en fra 

bestyrelsen. 

 

  

Vis hensyn 

og kør efter 

forholdene  

 

 

Info fra Grønning forsamlingshus 

Skal din næste fest holdes her, er det muligt få maden leveret fra 

 Fjordens Perle, Lyby Strand tlf. 97584299 

Kontakt for udlejning og anden info: 

Inger Pedersen  Tlf: 6160 6319 

se også www.Grønningbf.dk 
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Aktivitetskalender    for   2016 : 

 

16.     jan. Bestyrelsesmøde  

12.   marts Bestyrelsesmøde 

19.  marts Astrup Vig Nyt nr. 1  

07.     maj Bro-udsætning  kl. 8:00  - ved vandet 

21.   maj Generalforsamling  - kl. 14:00 - 16:00 

  Grønning Forsamlingshus  

11.    juni Træfældning  kl. 8:00  - ved vandet 

18.  juni Oprydningsdag   kl. 8:00  - ved vandet 

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

25. juni Astrup Vig Nyt nr. 2 

24.  sept.  Bro-indtagning kl. 8:00  - ved vandet 

08.  okt. Bestyrelsesmøde 

15. okt. Astrup Vig Nyt nr. 3 

 

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

 

 

En bonde var kommet i strid med sin nabo, og sagen havnede i retten. Bonden var ikke 

helt sikker på om han kunde vinde, så han spurgte sin advokat: 

 - Tror du, at det ville hjælpe, hvis jeg sendte dommeren en halv gris? 

 - Er du gal! Dommeren ville blive rasende. Han er meget retskaffen og hader 

bestikkelse. 

Retten gik sin gang, og det endte med at bonden vandt sagen. Bagefter sagde han til 

advokaten: 

 - Tak for det råd du gav mig. Jeg sendte dommeren en halv gris. 

 - Jamen, jeg sagde jo, at dommeren hader bestikkelse. 

 - Ja, netop, så jeg sendte den i naboens navn.  
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Bestyrelsen for Grundejerforeningen  

  

 Anders Nissen , Astrup Vig 41 (formand) 

 Spangsbjerg Have 20 

 8800 Viborg 

 Tlf.:  5195 2407 

 e-mail:  nissen55@yahoo.com 

 

 Erik Andersen, Astrup Vig 66 (næstformand) 

 Astrup Vig 66 

 7870 Roslev 

 Tlf.: 42216910 

 e-mail: lnn39@hotmail.dk   

   

 Ole Rasbech, Astrup Vig 94 (kasserer) 

 Ålborggade 27, 2. th 

 8000 Aarhus C 

 Tlf.:  23 25 70 74 

 e-mail: korasbech@mail.tele.dk 
     

 Karen Mortensen, Astrup Vig 83 (sekretær) 

 Pilevænget 14 

 7800 Skive 

 Tlf.: 30 69 70 06 

 e-mail: karthomo@hotmail.com   

   

 Bibi  Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet) 

 Solbjerg 41,  

 7400 Herning 

 Tlf. 26 18 04 97 

 e-mail: bibi.arlund@teliamail.dk 

    


