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Formandens indlæg 

Sommeren er over os, og samtlige registrerede rekorder er slået, hvad 
angår sol og høje temperaturer.  
Bestyrelsen går videre med grundejerforeningens rabat-projekt. Stubbe vil 
blive fræset og hjulspor i rabatterne jævnet, så der igen kan slås græs i 
rabatterne. 
Ideen med at skrabe rabatterne af er udskudt på ubestemt tid, idet over-
skudsjorden anslås til cirka 1300 m3 - cirka 65 lastvogne med hænger. 
Generalforsamlingen er vel overstået med pænt fremmøde. Referat findes 
inde i bladet. Formandens beretning kan læses på hjemmesiden. 
Bestyrelsen har afholdt møde med HedeDanmark og er blandt andet ble-
vet enige om et nyt og sidste forsøg på hjælp til grundejerne til fældning af 
store træer på grundene. Mere om dette inde i bladet. 
  
De som ønsker en printet udgave af HedeDanmarks Naturplan kan be-
stille denne hos bestyrelsen. Som nævnt på generalforsamlingen er vi 
nødt til at opkræve 125 kr. pr. eksemplar, da den er på over 100 sider i 

ringbind. 
 
På bestyrelsens vegne 
Anders Nissen  
Formand 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Foto fra 5. maj 2018 fra nr. 118 
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Nekrolog 
 

Det var med meget stor sorg, at vi den 27 maj fik meddelelse om, at  
Mogens Andersen var afgået ved døden. 
Mogens var et venligt, vellidt og festligt menneske, som altid havde tid til 
en snak. Han elskede Astrup Vig, hvor han som dreng i 1971 var med til 
at bygge sommerhuset på nr 105 sammen med sine forældre. Det var 
dengang man ikke nødvendigvis havde hverken kørekort eller bil, så hver 
weekend tog Mogens (10 år) og hans forældre en taxa fra Skive til Astrup 
Vig. Taxaen kørte så langt ned til huset som vejen var farbar. Når de 
skulle hjem var taxaen bestilt på forhånd, eller Mogens blev sendt i forve-
jen for at ringe efter den fra Poul Carlsens telefon. 
Mogens var i flere år grundejerforeningens revisor, og har mange gange 
været en respekteret dirigent under generalforsamlingerne, ligesom hans 
far, Knud Erik Andersen, i mange år var medlem af grundejerforeningens 
bestyrelse. 
I mange år har Mogens været med i bro-sjakket, de seneste år som en 
yderst kompetent formand for sjakket. Det er bl.a. Mogens' fortjeneste at 
vi har fået udskiftet de gamle flydebro-fag med nye, som ikke piber. 
Mogens kom somme tider galt afsted; kørte galt på motorcykel, eller sa-
vede sig i benet nede i fællesarealet.  
Mandag 21 maj fik Mogens ondt i brystet og blev kørt på Skejby sygehus. 
Her opdagede man en ny blodprop i hjertet, oveni en gammel. Efter 6 bal-
lon-udvidelser blev Mogens kørt til Viborg for overvågning. Her besøgte 
jeg ham torsdag og fredag. Vi snakkede, fortalte historier og grinede, indtil 
han blev udskrevet fredag 25 maj, hvor Lis kom og hentede ham hjem. 
Lørdag 26 maj hen under aften var Lis borte i en time for at handle. Da 
hun kom hjem, fandt hun Mogens liggende i deres elskede have i Dom-
merby. 
 
Æret være Mogens Andersens minde 

 
På bestyrelsens vegne 

Anders Nissen 

 

Ny broformand søges 

 

Ny revisor søges 
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HedeDanmark træfældning 
 

Til fælles bedste for alle grundejere, har bestyrelsen arrangeret at  
 
HedeDanmark kommer til Astrup Vig 4 august 2018 klokken 09.00,  
 
for at give tilbud på fældning af træer for grundejere. 
Besigtigelsen er gratis og tilbuddet er uforpligtende. 
De grundejere der har træer de ikke længere selv kan håndtere, har her 
en enestående mulighed for at tale med en HedeDanmark skovarbejder, 
og få et uforpligtende tilbud på at få fældet de store træer.  
 
Jo flere der benytter sig af tilbuddet, jo billigere vil det blive - maskiner og 
mandskab skal kun transporteres til og fra Asrup Vig een gang.  
Jo flere og større træer der samlet er tale om, jo billigere vil det blive - 
HedeDanmark fliser og sælger det hele.  
Derfor er bestyrelsen i gang med at afmærke “farlige træer” i 
fællesarealet. Disse vil bidrage til øget volumen - og billigere samlet pris. 
Grundejere der selv kan fælde og stakke med rodenden ud i rabatten, kan 
få fliset gratis. Men det skal være hele træer eller store grene som 
grabben kan tage i bundter - ingen kviste. 
De grundejere som bestyrelsen vurderer har problematiske træer, vil 
modtage særskilt henvendelse fra bestyrelsen. 
Næstformand Esper Thygesen har besigtiget flere af de gamle træer. 
Mange sitka graner er angrebet af biller, og må forventes at visne indenfor 
de næste 5-10 år.  
Dette er et engangs-tilbud. De som ikke benytter sig af det, vil for 
eftertiden selv skulle håndtere træerne - og være alene om alle udgifter.  
Træerne forventes fældet den kommende vinter. 
 

Tilmelding kan foretages på mail til  

Mail: astrupviggrundejerforening@gmail.com  eller på  

telefon til Anders Nissen 51 95 24 07  

eller til HedeDanmark på telefon 40 21 86 35.  

Se også annonce på næste side.  

 

mailto:astrupviggrundejerforening@gmail.com
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Referat efter generalforsamling i ASTRUP VIG Grundejer-
forening, 27. Maj 2018, i Grønning forsamlingshus 

  

Dagsorden: 

Velkomst ved formand Anders Nissen til 47 fremmødte fra ca. 30 
matrikler, hvorefter vi sang Astrup Vig Visen. 
  
Deltagerne kunne under mødet nyde en kold øl eller vand samt 
kaffe og te med en småkage. 

Valg af dirigent 

Mogens Andersen nr. 105 var blevet forespurgt om han ville 
være dirigent, men Mogens var sygemeldt pga. en blodprop og 
derfor fraværende. 

I stedet blev Jens Peder Hedevang foreslået og enstemmigt 

valgt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet via indkaldelse i Astrup Vig Nyt 
nr. 1, der udkom for 14 dage siden, men at generalforsamlingen 

allerede var varslet i 3. nummer af Astrup Vig Nyt. 
 
Formandens beretning om bestyrelsens arbejde i det for-
løbne år 

Bestyrelsens beretning blev flot præsenteret af formanden med 
tilhørende PowerPoint, som efterfølgende kan læses på vedhæf-
tede fil. 
Dirigenten konkluderede at det var en fyldig beretning som viser 
hvilket arbejde bestyrelsen har foretaget i det seneste år. 

Efterfølgende var der enkelte spørgsmål, primært vedrørende 
rabatterne. Det blev præciseret at beskæring langs vejene er en 
del af en plan, hvor der efterfølgende skal stub fræses, og etab-
leres flade afvandings-grøfter. Arbejdsredskaberne har trådt 

tungt i rabatterne, der gør det vanskeligt nogle steder at klippe 
græsset. 
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Enkelte grundejere spurgte ind til principperne for beskæring. 
Her blev det pointeret, at der var skåret ind til skel, men at ud-

hængende og til tider farlige træer også var fjernet. Skelpæle 
var forsøgt fundne, skel der oftest ligger bag de grå kasser fra 
telefonvæsnet. Ved tvivl blev skel i modsatte sider anvendt, og 
10 meter målt på tværs af vej. Anders havde udsat en stor 

mængde landmålerstokke, som skovarbejderne efterfølgende 
anvendte. I vej-T blev bevoksning skåret ned til max. 1 meter af 
hensyn til tinglyst oversigts-servitut. Bevoksning på grundejer-
nes matrikler er grundejerens ansvar. 
Bestyrelsen lovede at besøge Ulla (92) vedrørende hyben i skel 

eller rabat. 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 

OBS: Hele beretningen kan læses på hjemmesiden 

 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

Kasserer Aase Ejsing Andersen fremlagde det reviderede regn-
skab, som forefindes i Astrup Vig Nyt nr. 1. 

Regnskabet blev godkendt. 
 
Indkomne forslag fra bestyrelsen: 
 

1. Etablering af festkomite til arrangementer af socialt 

samvær efter f.eks. generalforsamling, ”oprydningsdag”, 
bro-udsætning og indtagning. 
Det anbefales at der er 5 medlemmer i en fest komite og besty-
relsen vil stille med et medlem 

Der kan søges tilskud i mindre målestok. Lokalet i forbindelse 

med generalforsamlingen er betalt til dagen efter. 
Ved afstemningen blev bestyrelsens forslag godkendt. 
Mary (nr. 124), Inga (nr. 91 ) og Susanne (nr. 53) meldte sig 
med det samme til at sidde i fest komiteen. Bestyrelsen finder 

en repræsentant. 
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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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2. Grundejerne lever op til ansvar om selv at holde be-
voksning indenfor deres egne matrikler, således at grund-
ejerforeningen ikke fremover skal bekoste en beskæring 

langs veje. 
Grundejerforeningen vil en gang årligt gennemgå bevoksningen 
langs vejene og grundejere der ikke overholder ovenstående vil 
få en skriftlig henstilling fra bestyrelsen. Er forholdene ikke bragt 

i orden 1 år efter, vil sagen blive overdraget til kommunen som 
har det overordnede ansvar, jf. Lov om Private Fællesveje § 61. 
  
Ved afstemningen blev bestyrelsens forslag godkendt.   
  
3. HedeDanmark gennemfører hele Naturvedligeholdelses-
planen, anslået udgift 600.000 + moms fordelt over 5 år. 

Hvis forslaget nedstemmes vil Naturvedligeholdesplanen 
kunne gennemføres i bidder af vores eget skovsjak, eller 
af eksterne entreprenører, herunder HedeDanmark. 

Der var positiv tilkendegivelse fra flere grundejere, som er-

kendte at de ikke havde kræfterne til at deltage i større pro-
jekter. Enkelte grundejere mente, at et engangsbeløb på 
7000 kr. eller en stigning på 1400 kr. pr. år. pr. grund var 
overkommeligt, hvis det kunne forskønne omgivelserne. 

Selve Naturvedligeholdesplanen var lagt på grundejerfor-
eningens hjemmeside, men flere havde haft problemer med 
log-in, hvorfor mange ikke havde nået at gennemgå planen. 
Enkelte grundejere ønskede planen i papirudgave og disse 
medlemmer retter henvendelse til formanden, som bestiller 

eksemplarer fra HedeDanmark for grundejernes regning. 
Udgifterne til planens gennemførelse vil ikke være ligeligt 
fordelt over de 5 år, der vil være en overvægt i de første år. 
Der blev derfor stillet spørgsmål til, om planens gennemfø-

relse kunne finansieres ved en gennemsnitlig forhøjelse af 
kontingentet i 5 år. 
Bestyrelsens forslag blev IKKE vedtaget. 
  
Det blev besluttet, at bestyrelsen drøfter økonomien med 
HedeDanmark, og ellers arbejder videre efter Naturvedlige-

holdelsesplanen i plejen af fællesarealet. 
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Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1100 kr. 
Forslaget blev godkendt. 

 
Valg ifølge vedtægterne § 5  

På valg var: 

·         Anders Nissen (nr. 41) modtog genvalg. 

·         Karin Winther (nr. 25) modtog genvalg. 
Suppleant: 

·         Leif Pedersen (nr. 59) modtog genvalg. 

Revisor og revisor suppleant: 

·         Revisor Mogens Andersen (nr. 105) modtog genvalg. 

·         Revisor suppleant Niels Winther (nr. 25) modtog genvalg. 
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Evt. 

Poul Poulsen: Foreslår at der opsættes et opslag om at grund-
ejere, der ønsker træer fældet, kan få det gjort mod betaling 
og/eller at træet tilfalder den der fælder. 

(Der blev gjort opmærksom på tilbud fra Jacob Brodersen om 
at bistå med fældning mm. Han har annonce i bladet) 

Poul Carlsen sagde tak for opmærksomheden i forbindelse med 
hans fødselsdag. Efterlyste sin buskrydder.   

Kan afhentes hos Anders. 
Hvem tømmer affaldsposerne ved stranden efter vi har fået mo-

lokker? ”Petanque holdet” har tømt et par gange og nu er de 
fulde. 

- Bestyrelsen overtager opgaven. 

- Opslagstavlen bør stå ved molokkerne – der ser flere den. 
- God ide, bestyrelsen får den flyttet. 

· Spørgsmål om bump på vejene – specielt ”posten” kører meget 
hurtigt. 

- Bestyrelsen skriver igen til postmesteren og henstiller til lang-

som kørsel af hensyn til bløde trafikanter, dyr og støv. 
- Stranden bør jævnes, da der er store traktorspor efter bro-ud-

sætning. JP Hedevang sørger for dette. 
 

- En grundejer fremførte at vi ikke skal forvente at Åge kan fort-
sætte med at spule broens rør efter indtagning. Enten skal der 
lægges strøm til stranden eller der kan tages imod Leifs tilbud 

om at låne/leje hans generator. 
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- Tonny Høegh Poulsen (154) fremførte, at han ikke fik sine 
spørgsmål sendt til bestyrelsen på dagsordenen. 9. april 

sendte han spørgsmål, som bestyrelsen svarede ham den 16. 
april 2018. Det fremgik ikke af mailen, at det var forslag til 
dagsordenen på generalforsamlingen. Han gentog det ene be-
svarede spørgsmål samt et nyt emne. 

O Valg til formand bør foregå direkte af generalforsamlingen. 

- Umiddelbart afvist, da vedtægterne ikke giver den mulighed. 
Har været sådan før, men blev ændret ved generalforsamling i 
2005, fordi man fandt det stadig vanskeligere at finde frivillige 

formænd. Spørgsmålet kan blive medtaget som punkt på næste 
generelforsamling m.h.p. mulighed for evt. vedtægtsændring. 
O Hvem har ødelagt legepladsen? Mener i øvrigt at legepladsen 

var fuldt forsvarligt indrettet, den har jo set sådan ud i 40 år og 
mangler der faldunderlag, kunne man bare have lagt sand under 
! Fremfører at Nordisk Legeplads service opstiller legeredskaber 
til overkommelige priser. 
 

 

- Bestyrelsen havde fjernet legepladsen, da den ikke lever op til 

de krav der er i dag og i øvrigt var rådden i sammenføjningerne. 
Hvis en legeulykke indtraf, ville det for grundejerne blive en al-
vorlig udgift. Bestyrelsen blev gjort opmærksom på det af Hede-
Danmark under gennemgang af området 
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 - Bestyrelsen arbejder på et forslag til opholdsareal, måske en 
grill plads. JP Hedevang gjorde opmærksom på, at der skal sø-
ges om byggetilladelse til en legeplads, ligesom der 2 gange år-

ligt skal ske tilsyn med en legeplads af en autoriseret legeplads-
inspektør. 
Dirigenten rundede generalforsamlingen af og konkluderede, at 
det er forandringens tider, men til den gode side og Leif (59) på-

skønnede bestyrelsens arbejde med applaus fra hele salen. 
Dirigenten og efterfølgende formanden afsluttede generalfor-
samlingen og takkede deltagerne for fremmøde og god ro og or-
den. 
 

 
  

   
 

Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 

 



18 

 



19 

 
 

 

Oprydningsdagen var i år den 16. juni.  

Vejret tegnede ikke så godt, men 19 grundejere mødte op for at tage fat. Efter 

en hurtig samling ved vandet gik folk i små grupper ud i forskellige retninger.  

3 gik for at reparere trappen fra vandet og op i skoven og den nordlige trappe. 

Flere hold gik i gang med buskryddere ved vandet for at få fældet græs og siv og 

gjort stier farbare igen.  

Bænkene ved vandet blev slebet og malet 

op og bækken med drænvand fra slugten 

blev gravet fri for slam og rørføringen til 

vandet renset.  

Stierne blev klippet fri og et hold var kørt 

op for at fælde bevoksning ved 

molokkerne.  

Klokken 10 sørgede Mary og Birgit for at 

der var kaffe og rundstykker til en 

tiltrængt pause inden der blev arbejdet 

flittigt endnu en times tid.  

En rigtig god dag med meget synlige 

resultater, der sluttede med den 

traditionelle gril aften i nr. 124.  

Tak til alle for indsatsen. 

Old man ’river’……….. 
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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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Husk der bliver tændt Sankt Hans bål ved 

stranden 

lørdag den 23. juni 

Kl. 21.00 

Hvis bålet ikke må tændes på grund af 

afbrændingsforbud, synger vi et par sange, 

og nyder aftenen sammen.  

Foreningen er vært ved en øl eller vand. 

 

 

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 
 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://s.studenterguiden.dk/data/news188.gif&imgrefurl=http://studenterguiden.dk/SktHansIKoebenhavnIAften/Koebenhavn/nyheder/188&h=234&w=169&tbnid=NkSR28N7KexMCM:&docid=4_J35Eh_n5dC_M&ei=8D7kVuTRKonD6QTmy6CwCw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjkiZGLxLvLAhWJYZoKHeYlCLYQMwiCAShQMFA
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AFLÆSNING AF VAND 
I forbindelse med aflæsning sender Vandværket brev til hver enkelt grund-
ejers folkeregister adresse. Målerne skal aflæses ultimo september.  
Hvis vandværket skal foretage aflæsningen, koster det 500 kr ekstra. Der-
for anbefales det at man søger assistance hos naboer m.v., hvis man ikke 
selv kan komme til Astrup Vig.  
 

RUSTNE HANER I MÅLERBRØND 
Hvis man konstaterer at hanerne i målerbrønden er rustne, kontaktes 
vandværket (mobil 21708480). De 2 vandhaner bliver derefter skiftet til 
rustfri. Grundejeren betaler den ene, vandværket den anden.  
 

AFFALDS Ø (MOLOKKER) 

Sidste år blev det under eventuelt foreslået at der kom beholder til pap og 
at der blev skiltet med hvad der måtte komme i beholderne.  
Skiltene har været der hele tiden (foran på beholderne).  
Renovationsselskabet har meddelt at der ikke kommer flere beholdere. 
Pap skal bringes til Kaastrup. 
 

 

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 

25. maj 2019 Generalforsamling kl. 14:00 – 16:00 

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

 

En lækkersulten københavner kom ind på en lille jysk 

kro. 

- Har De østers? 

- Nej, der hår vi int. 

- Nå, det var da kedeligt, hvad så med en gang hummer? Kan jeg få det? 

- Nej, det hår vi int, lød svaret igen. 

- Nå ja, så må jeg jo nøjes med muslinger, det har De vel? 

- Nej, det hår vi heller int. 

- Jamen sig mig da, har De slet ikke noget inden for skaldyr? Lød det fra den 

efterhånden noget utålmodige gæst. 

- Jow, æh, kom det sindigt efter en kort betænkningstid fra kromanden: 

- Do ka’ få et blødkogt æg.  
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Bestyrelsen for Grundejerforeningen  

  

 Anders Nissen , Astrup Vig 41 (formand) 

 Spangsbjerg Have 20 

 8800 Viborg 

 Tlf.:  5195 2407 

 e-mail:  astrupviggrundejerfoerning@gmail.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.arlund86@gmail.com 

    

mailto:astrupviggrundejerfoerning@gmail.com

