Astrup Vig Nyt
______________________________________________________________________________________

juni 2016

nr. 2

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved årets generalforsamling
Her kan du bl.a. læse om :
Referat fra generalforsamling 2016 - formandens beretning
Billeder fra bro-udsætning
HUSK : Sankt Hans lørdag den 25. juni 2016 kl. 21.00
Indstik : Opfordring til fældning af gamle træer
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Formandens indlæg
Der har i år hidtil været pæn tilslutning til de fælles aktiviteter.
Broen blev sat ud af et sjak på 10 under kyndig ledelse af ny broformand Mogens (105), og der var livlig drøftelse af forbedringer. I
løbet af denne sæson og næste vinter vil man arbejde på at udskifte
flydebroens beslag som piber, samt forskellige reparationer.
Generalforsamlingen blev også afholdt med pæn tilslutning (cirka 40). I
bestyrelsen sagde vi farvel til sekretæren Karen Mortensen (83) som
afløstes af Karin Winther (25). Grundejerforeningen siger mange tak for
hjælpen til Karen og hjertelig velkommen til Karin. Den øvrige
bestyrelse fortsætter uændret.
Træfældningsdagens tilslutning kunne have været bedre (cirka 10),
hvilket er for lidt til reel vedligeholdelse af hele området. Der er større
tilmelding til oprydningsdagen (cirka 20), måske tilskyndet af grillfest
som afslutning.
Vedligeholdelse af grundejerforeningens område, både fællesarealer og
grundejernes parceller, blev drøftet under Generalforsamlingen.
Bestyrelsen advokerede herunder for, at interesserede grundejere, som
kan håndtere en motorsav, kan indgå kontrakt med bestyrelsen om
udtynding af specifikke områder af fællesarealet. Disse "skovfolk" kunne
måske også assistere de grundejere hvis gamle træer er vokset dem
over hovedet.
Bestyrelsen vil derfor opfordre interesserede grundejere til at melde sig
snarest, så vi kan få områdevedligeholdelsen ind i en god gænge.
Rabatterne og især de store nåletræer blev specifikt drøftet og
undertegnede har udfærdiget et brev herom , som findes inde i bladet.
På bestyrelsens vegne
Anders Nissen
Formand

2

indhold:
Formandens indlæg.................................... side 2
Broudsætning ............................... ...........

side 7

Referat fra generalforsamling ...................

side 9

Formandens beretning..............................

side 12

Aktivitetskalender 2016 ............................ side 19
Adresser på bestyrelsen ...........................

side 20

Trykning af Astrup Vig Nyt bladet er sponsoreret af:

3

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

Sankt Hans aften
kl. 21
ved vandet

Båltale ved

Stadsarkivar Niels Mortensen ( 80)

Foreningen vil være vært ved en øl/vand
Vi håber meget, at dette arrangement kan samle en stor flok
Astrup Vig ére, og at vi kan få en hyggelig og stemningsfuld
aften.
>>>Tag sangbladet med <<<

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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Broudsætning den 7. maj.

Der var lidt røre i vandet da broen skulle sættes ud. Udsætningen var velforberedt, og alle vidste hvad de skulle lave. Det var første år under ny broformand,
Mogens i nr. 105, men alt klappede og de var færdige til tiden.
Der var enkelte der mente at den nye formand var lidt karrig med øl-pauserne.

Nogle fik våde bukser da bølgerne sprøjtede mod broen. Der blev dog arbejdet
videre som om intet var sket.
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Referat fra generalforsamling 21/5 - 2016.
Velkomst ved formand Anders Nissen til ca. 35 fremmødte, hvorefter vi sang
Astrup Vig Visen.
Deltagerne kunne under mødet nyde kaffe og te med tilhørende lækkert hjemmebag.
1. Valg af dirigent.
---- Mogens Andersen nr. 105 blev foreslået - og valgt.
---- Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via
indkaldelse i Astrup Vig Nyt.
2. Formandens beretning.
---- Beretningen kan læses på side 12. Blev flot præsenteret med tilhørende PowerPoint.
---- Efterfølgende var der enkelte spørgsmål / lidt snak frem og tilbage.
---- Der blev spurgt, om der findes en oversigt over dræning i området.
---- Niels Mortensen foreslog at spørge på kommunen ang. dette.
---- Mht til afhentning af affald : Alle er automatisk tilmeldt. Ønsker man ikke
afhentning, skal man FRAmelde. Om få år vil der blive etableret affaldsøer, hvor
vi alle skal aflevere affaldet.
---- Oplysninger vedr. affald blev givet af Jens P Hedevang.
---- Beretningen blev godkendt.
3. Kasserer Ole Rasbech fremlagde det reviderede regnskab.
---- Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
---- Forslag fra Mogens Andersen nr. 105 vedr. beskæring langs vejene :
---- "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."
---- Forslaget blev livligt debatteret for og imod.
---- Ved efterfølgende afstemning var der 2 stemmer FOR forslaget, - så nuværende ordning bibeholdes. - Hvis muligt til billigere pris.
5. Fastsættelse af kontingent.
---- Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 800,- pr. år)
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---- Ingen kommentarer.
6. Valg iflg. paragraf 5
---- På valg var Anders Nissen og Karen Mortensen.
---- Anders modtog genvalg.
---- Karen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Karin Winther nr. 25.
---- Nyvalgt suppleant til bestyrelsen blev Leif Pedersen nr. 59.
---- Nyvalgt revisor blev Niels Winther nr. 25.
---- Revisorsuppleant Mogens Andersen nr. 105 blev genvalgt.
7. Evt.
---- Poul Poulsen gjorde opmærksom på, at man tidligere - for at imødegå, at vejen ned mod stranden "skyller væk " ifm regn- og tøvejr - v.hj.a. gravemaskine
har lavet første del af vejen med hældning mod venstre og anden del (efter det lille sving) med hældning mod højre.
---- Mogens Andersen foreslog, at træfældning skal foregå tidligere på året, når
træerne er uden blade, og stammerne er mindre fugtige - evt. februar eller marts
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede deltagerne for fremmøde
og god ro og orden.
27. maj 2016 / km
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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

Åbningstider - mandag - torsdag
fredag
lørdag og søndag

Tips - Lotto
7.00 - 20.00
6.00 - 20.00
7.00 - 20.00
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2016 05 21

Generalforsamling Formandens Beretning
HENSIGTER.
Efter at have modtaget en velordnet formandsmappe fra afgående formand og en stor taske og diverse papkasser og plasticsække med mapper og papirer
fra tidligere formænd - gik jeg til formandsopgaven med et ønske om at skabe
overskuelighed, dels i arkivet, dels i grundejerforeningens relation udadtil til
offentlige myndigheder, love, forordninger, Kommuneplan, Deklaration,
Vedtægter, og indadtil til grundejerne ved at lave procedurer og aftaler indenfor
rammerne af deklaration m.v..
Når jeg gik rundt og snakkede med tidligere bestyrelsesmedlemmer, måtte jeg
konstatere, at der - måske - fandtes mange forskellige mundtlige aftaler, som
ikke altid var kendt af folk fra forskellige bestyrelser, somme tider ikke engang
fra samme bestyrelse og aldrig i skriftlig form.
Der er endog ting som ikke engang er etableret "officielt".
Det blev derfor hurtigt min hensigt at skabe overblik.
Lad mig i den forbindelse nævne, at den gamle "Deklaration" fra 1969 ikke er
helt ligegyldig: Den er vores "Lokalplan".
Bestyrelsen har nu de dokumenter vi har arbejdet med i de sidste ca 4 år i
digital form på min personlige dropbox. Målet er - snarest - at købe plads på et
"Web-Hotel", så Astrup Vig Grundejerforening får sin egen hjemmeside og
plads til arkiv m.v.
Et A4 kort over Grundejerforeningens område og en procedure for Udtynding
af Bevoksning i Fællesarealerne, er praktiske eksempler på det gryende
overblik.
VAND OG DRÆNING.
Monster 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, Obel og Harry.
Vi fik efterfølgende renset drænbrønden og reetableret nogle af drænrørene
syd for vejen, samt lagt et ekstra 15 cm rør ca 80 cm under vejen som en overløbsventil. Fra drænbrønden går der et gammelt drænrør under vejen og ned
gennem slugten hele vejen ned til slugten i marken nord for sommerhusområ-
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det og videre ned i Astrup Vig. Det trækker fint, men kunne ikke tage de regnmængder vi fik i Januar.
Et andet sted, ved nr 66, var en lavning syd for vejen løbet fuld af vand, så vejen overskylledes. Dette skyldtes dog at man tidligere - uforvarende - har fyldt
slugten nord for vejen med affaldsjord, således at drænet var blevet stoppet.
Drænet er nu reetableret og jorden i slugten trukket op ad siderne.
Disse 2 udbedringer kostede tilsammen lidt over 10.000 kr.
Vi renoverer løbende vores gamle dræningssystem.
Det oprindelige landbrugsdræn blev sandsynligvis ødelagt under udstykningen
i 1970, og der er siden knobskudt dræn, som er etableret mere eller mindre
professionelt og af flere forskellige entreprenører. Når vandet ikke kan komme
væk er det derfor vanskeligt at skabe overblik om der mangler dræn, eller om
det er et "hjemmelavet" dræn eller et professionelt dræn som ikke virker.
Bestyrelsen anmoder om at grundejerne renser eventuelle afløbsriste for
blade, græstørv m.v. ved vejen ud for deres matrikler. Hvis afløbene er
stoppede trækker drænet ikke. Man bør også markere disse afløbsriste, for at
undgå at lastbiler m.v. kører dem itu.
Lad mig i den sammenhæng nævne at de blanke metalrør med blå tape om
toppen som ses mange steder, netop er en sådan afmærkning - af
vandmålerbrønde - og de må ikke fjernes.
UDTYNDING AF BEVOKSNING
De offentlige regler om redningskøretøjer, renovationsbiler m.v. foreskriver en
rabat på minimum 1 meter og en lodret beskæring på op til 4,20 meter.
Renovationsselskabet kræver en vejbredde på 3 meter.
Grundejerforeningen tilsikrer indtil videre lodret beskæring hvert andet år, men
fældning af træer som spreder sig fra matriklerne ud i rabatterne (vandret
beskæring) påhviler den enkelte grundejer.
VEDLIGEHOLDELSE AF FÆLLESAREALERNE.
Grundejerne er forpligtiget til at vedligeholde bevoksning indenfor egen
matrikel - og sikre sig at der ikke findes beplantninger som ved skygge eller
uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne. Heraf følger at
man ikke må lade bevoksning brede sig ud i fællesarealerne, herunder
rabatterne langs vejene.
Op til Sankt Hans har Grundejerforeningen hidtil arrangeret Træfældningsdag
og Oprydningsdag i fællearealerne, hvor grundejerne har kunnet købe det
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fældede træ for 100 kr m3, og hvor kvaset er blevet brugt til Sankt Hans bålet
en uge senere.
Da tilslutning til træfældningsdag og oprydningsdag kan være svingende, har
bestyrelsen arbejdet på en standard procedure, som åbner mulighed for at
udtynding af bevoksning i fællesarealerne kan aftales med interesserede
grundejere.
Aftalerne indgås skriftligt - for at minimere mulighed for tolkning - og for at
forhindre hærværk på bevaringsværdig bevoksning - og for at få styr på et
ukendt antal af mere eller mindre kendte mundtlige aftaler.
Hvis der er nogen som har gamle aftaler vil jeg anmode dem om at henvende
sig til bestyrelsen for at få aftalerne på skrift.
STANDARD KONTRAKT
Bestyrelsen arbejder også på at få de tilbagevendende
vedligeholdelsesarbejder (vejen, græsslåning m.v.) nedfældet i standard
kontrakter.
VEJVEDLIGEHOLD
Stamvejene vedligeholdes jævnligt.
Sidevejene vedligeholdes hver andet år eller efter behov
Hvis grundejere finder at der er behov, kontaktes bestyrelsen
Ved affalds øen ligger der en bunke stabilgrus til småreparationer på
grundejerforeningens vejnet - IKKE til brug indenfor egen matrikel.
Grundejere er ansvarlige for at udbedre vejskader efter entreprenørmaskiner,
byggeleverancer m.v.
AFFALDSCONTAINERNE
Glas, Papir, Dåser og plastic, Dagrenovation (madaffald og emballage som har
været i kontakt med mad).
M.h.t. affaldssække eller -tønder ved matriklerne: Hvis man kun bruger dem
nogle få gange om året, så afmeld dem og brug affalds øen. En affaldssæk
koster 600 kr / år - og en aften-gå-tur til affalds øen er sundere.
HASTIGHED PÅ VEJENE
30 km/t er "uofficielt" opsat - hvilket undertegnede fandt ud af i løbet af året.
Færdselsloven er gældende, herunder højrevigepligt.
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Vi beholder skiltene mens vi fin-tænker andre løsninger - eller indtil nogen gør
indsigelse.
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Vi har hidtil udsendt Astrup Vig Nyt nr 1 lige før Påske, og heri indkaldt til årets
generalforsamling.
Men, for at overholde Vedtægternes tidsfrister i forbindelse med
generalforsamlingen, vil vi i fremtiden gøre følgende:
Udgive aktivitetsoversigt for et givent år, inklusive dato for
Generalforsamlingen, i Astrup Vig Nyt nr 3 året før.
Dette vil give mulighed for at medlemmernes forslag til behandling kan være
formanden i hænde senest 20 dage før Generalforsamlingen.
Derefter udgives Astrup Vig nyt nr 1 cirka 15-16 dage før generalforsamlingen,
således at indkaldelsen med agenda og indkomne forslag er medlemmerne i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Det var Karen der havde regnet denne her ud.
MEDLEMSKARTOTEKET
Vores kasserer anvender medlemskartoteket til at udsende kontingentopkrævninger og redaktøren af Astrup Vig Nyt til i enkelte tilfælde at udsende
med post.
Bestyrelsen anvender også listen til kontakt i tilfælde af indbrud m.v.
Vi opfordrer medlemmerne til at oplyse telefonnumre til medlemslisten.
Bestyrelsen fintænker en måde hvorpå vi eventuelt kan få alle grundejeres
accept af at fordele medlemslisten til alle grundejere.
BROEN
Lad os afslutningsvist dvæle ved broen.
Indeværende år var der budgetteret vedligehold for ca 1500 kr.
Næste år vil man forsøge at konstruere anti-piv-beslag.
Grundejerforeningsmedlemmer (yngre) med bestyrelseskompetencer er
hjerteligt velkomne til at melde sig som kandidater til bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Anders Nissen
formand
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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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Vis hensyn
og kør efter
forholdene
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Aktivitetskalender

for 2016 :

16.
12.
19.
07.
21.

jan.
marts
marts
maj
maj

11.
18.
18.
25.
24.
08.
15.

juni
juni
juni
juni
sept.
okt.
okt.

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Astrup Vig Nyt nr. 1
Bro-udsætning kl. 8:00 - ved vandet
Generalforsamling - kl. 14:00 - 16:00
Grønning Forsamlingshus
Træfældning kl. 8:00 - ved vandet
Oprydningsdag kl. 8:00 - ved vandet
Astrup Vig Nyt nr. 2
Sankt Hans kl. 21:00
Husk sangbog
Bro-indtagning kl. 8:00 - ved vandet
Bestyrelsesmøde
Astrup Vig Nyt nr. 3

27.

maj

Generalforsamling 2017

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

Buller havde været ulydig og gemte sig under sengen for at undgå
mors vrede.
Far fik at vide, hvad der var sket, og lagde sig på gulvet for at hente
Buller frem.
- Hej far, sagde Buller;
- Er hun også efter dig ?
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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
Karin Winther, Astrup Vig 25(sekretær)
Vestervang 17
7800 Skive
Tlf.: 29 44 72 10
e-mail: karin.winther@midt.rm.dk
Bibi Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet)
Solbjerg 41,
7400 Herning
Tlf. 26 18 04 97
e-mail: bibi.arlund@teliamail.dk
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