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Formandens indlæg 

Året går på hæld efter en våd sommer. 
 
Vedligeholdelsesplanen for vores 15 hektar fællesområde, inkl. 
3 hektar veje, er i god gænge. HedeDanmark har været rundt i 
området i Juli og de er i gang med at beskrive området og dets 
nuværende bevoksning. 
HedeDanmark forventer at være i Astrup Vig weekenden 18-19 
november 2017 og tale med interesserede grundejere om 
fældning af træer på grundene - for grundejernes regning. 
Interesserede grundejere kan tilmelde sig til 
bestyrelsesformanden. 
HedeDanmark forventer at præsentere vedligeholdelsesplanen 
for grundejerforeningens bestyrelse i december 2017, og for 
grundejerne i februar 2018. 
 
Skovhold 
Der er indtil videre 6  som har tilmeldt sig skovholdet - vi håber 
der kommer flere. 
Bestyrelsen vil udarbejde en standard aftale som hvert enkelt 
medlem af skovholdet skal skrive under. Aftalen vil give de 
overordnede retningslinjer for arbejdet, sikkerhedsregler og krav 
om at medlemmet har en fritids, ulykkes og ansvars forsikring.  
 
Fiber/bredbånd 
Bestyrelsen er tidligere blevet bedt om at undersøge hvorvidt der 
kunne etableres fiber/bredbånd i området. Firmaet Eniig har sat 
som betingelse at minimum halvdelen af grundejerne skulle 
tilmelde sig. Indtil nu er der 10 der har sendt bestyrelsen en mail 
og vist interesse. 
Bestyrelsen vurderer derfor at der ikke vil kunne skabes nok 
tilslutning. 
Derfor har vi inde i bladet beskrevet en alternativ - individuel - 
løsning. 
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Rabatter langs vejene (se artikel inde i bladet) 
Rabatterne trænger til at blive skrabet. Før dette kan gøres er der 
en del grundejere som skal have fjernet træer og buske som har 
bredt sig ud i rabatterne inde fra deres grunde.  
Grundejerforeningen vil lade vejsiderne beskære omkring januar 
2018 - så langt ind mod skel som muligt. 
Herefter vil bestyrelsen foreslå generalforsamling 2018 at fremti-
dig beskæring foretages af grundejerne.  
 
Aflæsning af vand 
Vandværket har sendt brev til hver enkelt grundejers 
privatadresse. Måler skal aflæses senest 2 oktober 2017. Hvis 
vandværket skal foretage aflæsningen, koster det 500 kr ekstra. 
 
Festkomite? 
Ved seneste generalforsamling blev det foreslået at gå tilbage til 
den oprindelige form, med mulighed for socialt samvær efter 
selve generalforsamlingen.  
Bestyrelsen foreslår derfor nedsættelse af en "festkomite" som 
kan arrangere socialt samvær, for eksempel efter 
generalforsamling, bro udsætning/indtagning, vedligeholdelse og 
så videre.  
Forslaget vil komme til afstemning på generalforsamling 2018.  
 
WEB-side (hjemmeside) 
Bestyrelsen er tæt på at få etableret en internet hjemmeside for 
Astrup Vig Grundejerforening. Vi mangler blot de sidste detaljer i 
et tilbud, og håber at hjemmesiden vil kunne anvendes inden 
udgangen af 2017.  
 

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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Indlæg fra medlemmerne: 
 

En aften ved skumningen kommer 
der to rådyr springende over 
græsset. Lidt efter kommer der 
endnu een som dog stopper op ved 
vores foderbræt.  Vi sidder inde i 
stuen og jeg når at tage nogle 
billeder af dette fantastiske syn.   

 
Den så ud til at nyde maden og efter 
et stykke tid luntede den stille af igen. 
Ritta / Astrup Vig 152 
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     Flydebroen er ’min-sæl’ optaget 

Foto nr. 102 

I løbet af sommeren har vi bemærket, at kun ganske få har badet fra 

vores badebro. 

Det har givet så meget ro, at sælerne nu har overtaget badebroen. 

 

Foto nr. 98 
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Husk : 

- Forslag til behandling på næste generalforsamling skal være afleveret 

til formanden senest den 5. maj 2018 

- At aflæse vandmåleren og indberette det til Øster Grønning 

Vandværk  -  www.tastselv-vand.dk  Tlf.  75 39 18 41 

- Hvis hanerne er tæret eller rustne skal det meldes til vandværket på 

mail post@vand-edb.dk  eller tlf. 75 39 32 55. 

 

 

http://www.tastselv-vand.dk/
mailto:post@vand-edb.dk
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Rabatter 

Grundejerne holder generelt bevoksning indenfor egen matrikel, men der 
er desværre mange steder hvor buske og endda træer har fået lov til at 
skyde ud i rabatterne, d.v.s. mellem skellinje og vejkant.  
Vejene i området er udlagt i 10 meter bredde mellem skellinjerne (undta-
gen sidevejene til den sydlige stamvej som er 6 meter. 
Træerne og buskene vanskeliggør - nogle steder umuliggør - grundejer-
foreningens klipning af græs i rabatterne (se fig. 1).  
 
 

 

 
Træer og buske i rabatterne bevirker også, at eventuelle drænrør stoppes 
af rødder. 
 

  
 

På billederne herover ses eksempler på en misligholdt rabat og en vel-
holdt rabat. Skelpælene kan typisk findes ved siden af el- eller telefon-
kasser, men de ligger under græs-niveau. 
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For år tilbage indførte bestyrelsen beskæring af de grene som rager ud 
over rabatterne, dels for at lette kørslen på vejene, dels for at hjælpe 
grundejerne med at beskære i den lov-krævede højde på op til 420 cm. 
Imidlertid er der nogle steder hvor buske og træer i rabatterne er så store 
at de blokerer for den maskine som skal beskære grenene (fare for at hy-
draulikslanger rykkes i stykker). 
 

 
 

Med flere års mellemrum er det nødvendigt at skrabe vejkan-
terne, idet kørsel på våde grusveje gør, at grus slynges ud i ra-
batterne og med tiden danner "pukler" som er højere end selve 
vejen, og som forhindrer regnvand i at løbe af vejen. Dette gør 
med tiden at vejen bliver lavest på midten og højest i siderne, så 
regnvand løber midt i vejen (fig 1), med yderligere erosion til 
følge.  
Grundejerforeningen vil tage sig af denne skrabning - når rabat-
terne er fri for buske og træer. 
Når rabatterne er skrabet, har grundejerforeningen til hensigt at 
etablere flade dræn-grøfter langs vejene, i stedet for de gamle 
dræn, som jævnligt stoppes af rødder, og som koster mange 
penge at holde ved lige. 
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INTERNET 

Da der ikke har været nok tilslutning blandt grundejerne til 

etablering af fiber-/bred-bånd i området, kan bestyrelsen 

informere om følgende alternative løsninger: 

Internet via de eksisterende telefon-kabler.  

Kræver abonnement via teleselskabet. Virker langsomt. 

Trådløst Internet på/via mobiltelefon.  

Kræver mobildata abonnement.  

Man kan også sætte mobiltelefonen op som "mobilt hotspot", så 

bærbar computer, tablet (Ipad) m.v. kan gå på internet via mobil 

forbindelsen. Er meget afhængigt af afstand til mobil 

sendemaster. 

Trådløst Internet via fast, retnings-bestemt antenne, samt 

modem/router.  

Kræver abonnement, antenne og modem/router. 

En Poynting XPOL-A002-V2 3G 4G antenne er set til 1.295,00 kr 

En Huawei HW-E5577 3G 4G mobil router er set til 889,00 kr 

 

     
Fælles for de trådløse løsninger er: 

Der skal være en sendemast synlig over horisonten (line of sight). 

Store træer vil dæmpe signalet.  

Afstanden til sendemasten spiller en rolle. Jo kortere afstand, jo 

bedre forbindelse. 
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BROINDTAGNING  

Badebroen blev i år taget ind uden 

problemer. Morgenen oprandt med hav-blik 

og tæt tåge.  

Da grundejerforenings-formanden svingede 

ned på pladsen med plæne-traktor, trailer og 

forfriskninger, spurgte bro-formanden "låste 

du bommen op så Jens Peder kan komme 

ned med rendegraveren"? "Nej" sagde grundejerforeningsformanden "jeg 

smuttede under bommen". "Så er jeg bange for at du har for lidt øl med, 

hvis vi skal slæbe og stable brofagene med håndkraft", konstaterede bro-

formanden tørt.  

Efter den traditionelle morgen-bitter gik 

bro-sjakket til opgaven under kyndig 

ledelse af bro-formand Mogens (105). Alle 

var enige om at det aldrig havde gået så 

problemfrit.  

Midt på formiddagen serverede morgen-

bolle-pigerne (Birgit 102 og Anne Dorethe 

55) rundstykker og kaffe, som - sammen 

med nok en bitter - dannede rammen om hygge og historier. 

Nogle af de "gamle" fortalte om at man tidligere havde flyttet og stablet 

brofagene uden hjælp af rendegraver . . 

. !, men at dette ikke ville kunne lade 

sig gøre i dag, grundet de "gamles" 

fremskredne levealder - og de unges 

manglende styrke. 

På et tidspunkt dukkede en flok 

kajakker fra Thise ud af tågen. 

Arbejdet var færdigt 11:30, hvorefter 

der blev sat punktum for dagen med 

den traditionelle bro-indtagnings-

frokost, denne gang afholdt ved Kim og Dorthe i nr 65. Der skete herunder 

intet uforudset, og de fleste af de gamle historier blev genopfrisket.   
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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 
 

 

 

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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Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 
 

HUSK: 
 

De opstillede Molokker er KUN til det affald der er afbilledet på dem. 

Alt øvrigt affald skal afleveres på genbrugspladsen i Kåstrup 

 

Genbrugspladsen i Kåstrup har åbent : 

   mandag - fredag kl. 10.00 - 18:00 

  lørdag – søndag og helligdage 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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Aktivitetskalender    for   2018 : 

20.     jan. Bestyrelsesmøde kl. 16:00 ved nr. 41 

21.   april Bestyrelsesmøde kl. 09:30 ved nr. 43 

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

05. maj Forslag til generalforsamling til formanden 

12.  maj Astrup Vig Nyt nr. 1 

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

  Grønning Forsamlingshus  

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

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

23. juni Astrup Vig Nyt nr. 2 

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

29.  sept. Bestyrelsesmøde kl. 9:30 ved nr. 89 

13. okt. Astrup Vig Nyt nr. 3 

 

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

 

-  Ja, jeg synes nu det er så synd for de stakkels, søde 

små fisk, at du står der og fanger dem med de væmmelige, spidse kroge, 

knævrede den dyrevenlige dame og så anklagende på lystfiskeren. 

Han tog sindigt piben ud af munden og svarede: 

- Åh, hva’, der sker dem jo ingenting, så længe de holder munden lukket. 

 

Klassen er ved at lære om nutid og datid, og læreren spørger lille Per: 

- hvis jeg nu siger ’jeg spiser’, hvilken tid er det så? 

- Så er det vel spisetid. 
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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 

 

Esper Thygesen, Astrup Vig 89 (næstformand) 

Skivevej 128 

7500 Holstebro 

Tlf.: 60228551 

e-mail: esper@havskovthygesen.dk   

   

 Aase Andersen, Astrup Vig 52 (kasserer) 

 Galgebakken 46 

 7800 Skive 

 Tlf.: 61775306  

 e-mail: aase.andersen53@gmail.com 
     

 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 

    


