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Afslutning på en gang petanque, dejligt med solskin når tørsten slukkes.

I bladet kan du bl.a. læse:
Træfældning og gamle, farlige træer
Oversigt over tinglyste oversigtsforhold
Billeder fra fældning, oversvømmet bro og fine svampe
Arrangementer i 2019
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Formandens indlæg
Året går igen på hæld, men der sker meget i Astrup Vig.
Desværre har vi igen måttet tage afsked med et mangeårigt
medlem, Svend Rye. Se nekrolog inde i bladet.
Vores badebro er blevet taget ind igen, om end ikke uden
udfordringer, og vores skovhold arbejder på livet løs.
Bestyrelsen vil dog opfordre grundejerne til at slutte op om disse
to projekter, da erstatning for det frivillige arbejde vil koste mange
penge.
HedeDanmark har indgået aftaler med mange grundejere om
oprydning på matriklerne. Flere steder begynder vi igen at kunne
se fjorden.
Da mange har fået fældet store træer på grunden, har vi fået
Esper Thygesen (89) til at komme med inspiration og gode ideer
til valg af nye planter, samt vejledning omkring plantevalg og
plantetidspunkt. Informationen kommer på hjemmesiden så det
altid er tilgængeligt, og er der andre der har gode ideer til planter,
er I velkommen til at skrive det til os, så sørger vi for at det
kommer med på hjemmesiden.
I dette blad begynder vi også at lægge op til generalforsamling
2019. Vi vil kraftigt opfordre medlemmerne til at komme med
gode, gennemarbejdede forslag i god tid, så vi har mulighed for at
forberede afstemninger.
På bestyrelsens vegne
Anders Nissen
Formand
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Mindeord over Svend Rye Jensen,
Astrup Vig 53
Svend fik konstateret en svær kræftsygdom sidst i maj i
år, og skulle igennem et langt behandlings forløb, for at
få bugt med sygdommen.
Svend var optimistisk og troede på at han blev rask, men
her først i september, ringede Susanne, og fortalte at
Svend ikke kunne helbredes.
Vi fik den meget meget sørgelige besked, at Svend var
sovet stille ind her midt i september.
Altså kun små 4 mdr. sygdomsforløb, så måtte Svend
opgive kampen.
Svend og Susanne købte grunden i 2002, og allerede året
efter begyndte de at bygge sommerhuset selv. Vi havde hørt at Svend var tømrer, ”Tømrer
Svend”, og da vi så byggeriet skride frem, med hjælp af Susanne og børnene, tegnede der sig
konturerne af et rigtig flot sommerhus.
Efterfølgende er der bygget Anneks og stort flot udhus samt en urtehave af flotteste standard.
Svend var altid i gang når de var i Vigen, og vi var alle yderst imponeret af Svends evner,
som tømrer og altmuligmand.
Svend og Susanne har begge to været ”forenings” mennesker, samt meget sociale begge to, i
idræts sammenhæng på hjemegnen ved Silkeborg.
Så derfor gik der ikke mange år, inden Svend kom i Grundejerforeningens bestyrelse, og
snart næstformand.
Grundejerforeningen har i mange sammenhænge, nydt godt af Svends håndværks evner, og
med Svend som forkarl, blev den faste bro fornyet, med hjælp af andre frivillige i Astrup Vig.
Svend var med i bestyrelsen i årene 2005 til 2011.
Til trods for Svends gangbesvær, så deltog Svend i broudsætning-oprydningsdagetræfældnings dage og altid den praktiske til at løse opgaver som opstod.
Astrup Vigs grundejere, har igennem mange år haft stor gavn af Svends store arbejdsevne og
hjælpsomhed.
I bestyrelsen opstod der et stort venskab imellem os, og 2 faste grillaftener hvert år, blev en
fast tradition.
Svend var altid den lune og eftertænksomme, men utrolig hyggelig og lærerig at være
sammen med, hvor mændene stod for grillen og fik vendt verdenssituationen i Astrup Vig.
I den gamle bestyrelse fra 00 erne, vil vi ære Svends minde, og tænke tilbage på en stout
håndværker, der altid stod klar med hjælp til alle.
Tilbage med mange gode minder, står Susanne og børnene, og kan tænke tilbage på en god
mand og Far.
Svend blev bisat den 21.sept fra Gødvad kirke ved Silkeborg, i en total fyldt kirke og
efterfølgende Mindesammenkomst på Ålekroen i smukke omgivelser ved Silkeborg søerne.
Æret være Svends Minde
Hilsen fra
Den gamle bestyrelse samt nuværende bestyrelse
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HedeDanmarks træfældningskampagne
I skrivende stund har
HedeDanmark indgået
aftale med 37 grundejere
om fældning af
uhensigtsmæssig
bevoksning på egne
matrikler. De største træer
mangler, men det svære
udstyr er heller ikke
ankommet endnu.
Desværre er der enkelte
grundejere med gamle
træer, der ikke vil benytte
sig af ordningen, men så længe HedeDanmark er i området kan det nås
endnu. Hvis man taler med Skovarbejder Allan Krog (ham med
motorsaven, kører i lysegrøn HedeDanmark pick-up) så kan han give et
tilbud på stående fod. Allan kan også træffes på telefon 20286479.
Efterhånden som de store træer kommer væk, begynder man mange
steder igen at kunne skimte
fjorden. Bestyrelsen har
besluttet at vi får ryddet de
gamle birketræer langs
stien ned til badebroen samt alt ikke-bevaringsværdigt fra bommen i en
lige linje til nord-enden af
petanquebanen. Dermed vil
vi kunne se fjorden fra
bommen.
De byggesagkyndige
fortæller, at de huse der har
fået fugtproblemer af at stå i
skygge i mange år, måske nu vil blive reddet af at solen kan komme til at
tørre dem.
Som afslutning på projektet vil HedeDanmark fræse rabatterne, så vi igen
kan køre på dem med plæneklippere.
Anders Nissen, formand
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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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Gamle, farlige træer
Under stormen i August knækkede en
gammel bævreasp midt på stammen i
4 meters højde, nede i nærheden af
bommen ned til badebroen. Selv for
vores næstformand Esper, var den
ikke helt let at få lagt helt ned,

men da det var gjort, viste Esper
hvorfor dette træ - og de fleste
andre vilde bævreaspe, pil og birk begynder at falde: De er rådne
indeni.

Vi må regne med at alt undtagen eg, bøg, ene og ask, vil være i fare for at
falde indenfor de næste 10 år, simpelthen på grund af en alder på cirka
50 år.
Dette vil være en
udfordring for vores
skovhold - eller
grundejerforeningens
pengekasse når
skovholdet må give op.
Anders Nissen, formand
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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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Skovhold
Der er efterhånden 10
grundejere der har meldt
sig til vores skovhold, og
de har - mere eller mindre
samlet - allerede været i
sving 3-4 gange siden
sidste Astrup Vig Nyt
udkom.
Dette er naturligvis meget
bedre end 2 formiddage i
juni måned under den
gamle ordning. Men, med
udsigt til at mange gamle
træer falder eller skal
fældes indenfor de næste
få år, så må vi opfordre
flere til at melde sig til
holdet.
Målet er at lave en
skovhold-kontakt-liste over interesserede grundejere som vi kan kontakte
når opgaverne foreligger. Hvis man ikke kan den ene gang, så kan man
sikkert nogle af de andre gange. Alle er velkomne; der er plads til både
erfarne motorsavsførere og til hjælpere - og træet tilfalder deltagerne i
opgaverne. Vi vil dog gerne opfordre til at de unge og stærke også melder
sig.
Vi må forlange, at de der anvender motorsav, også anvender korrekt
sikkerhedsudstyr (hjelm, støvler og bukser). Hvis arbejdstilsynet kommer
forbi, koster manglende sikkerhed en stor bøde til synderen - og en
tilsvarende bøde til grundejerforeningen. Sikkerhed er for Jeres skyld.
Aktiv deltagelse i løbet af året er adgangsbillet til års-afslutningen, som
hidtil har været grill-fest 2. lørdag i juni.
Interesserede (i skovholdet) kan henvende sig til Erik Jakobsen 142,
erik.jakobsen@mail.tele.dk
Anders Nissen, formand
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Tinglyste oversigtsforhold ved veje og sideveje
Grundejernes opmærksomhed henledes på, at på alle
hjørnegrunde er der tinglyst oversigtsforhold.
Hovedstamvej og sidestamvej er matrikuleret i 10 meters bredde.
Sideveje til hovedstamvej er matrikuleret i 10 meters bredde,
mens sideveje til sidestamvej er matrikuleret i 6 meters bredde.
På hjørnegrunde ved hovedstamvej og sideveje, er der - foruden
skråt hjørne - angivet en trekant 10 meter ned ad sidevej og 40
meter hen ad stamvej.
På hjørnegrunde ved sidestamvej og sideveje, er der - foruden
skråt hjørne - angivet en trekant 15 meter ned ad sidevej og 15
meter hen ad stamvej.
På disse oversigtsarealer må der ikke forefindes "nogen art af
bebyggelse, beplantning eller andre varige eller midlertidige
indretninger, der rager mere end 100 cm op over en flade, der er
bestemt af de skærende vejes midterlinjer".
Oplysningerne kan findes på www.tinglysning.dk, Forespørg med
log ind (det er gratis).
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Her på siden ses to eksempler, et fra hovedstamvej og et fra sidestamvej.
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Brohold
Indtagning af badebroen blev i år udskudt en uge, på grund af høj
vandstand - broen var ved at flyde væk - men det lykkedes 29 september.
Et af de nye beslag var brækket, men er allerede udbedret. En ny bænk
er under udarbejdelse, i galvaniseret stål og lærketræ.
Efter Mogens' bortgang er det
lykkedes at skabe et broformandskab mellem Henrik 085,
Kim 063 og Kristian 114. Grunden
til triumviratet er at de alle tre
jævnligt er optaget af weekendarbejde, og at der ikke var andre
der meldte sig.
Det har også tidvist været et
problem at samle nok frivillige til
udsæt, indtag og især
vedligeholdelse af badebroen.
Derfor opfordrer vi flere til at melde
sig, også gerne de yngre og
stærke. Når brofagene skal sættes
på plads eller tages ind, skal der 4
stærke til at løfte på eller af. Men,
det er jo ikke kun hårdt arbejde. Der
er også meget kammeratskab,
sjove historier og i det hele taget
hyggeligt, socialt arrangement.
Men, hvis ikke grundejerne melder
sig til projektet, vil det være for dyrt
at købe hjælp udefra, og så vil
badebroen ebbe ud med
interessen.
Som ved skovholdet, er det vores mål at lave en brohold-kontakt-liste over
interesserede grundejere, der kan kontaktes når opgaverne foreligger.
Interesserede kan henvende sig til Henrik Eskildsen 085,
hpeskildsen@mail.tele.dk
Anders Nissen, formand
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Hjemmeside
Til februar har vores hjemmeside www.astrupviggrundejerforening.dk
eksisteret i 1 år.
Hjemmesiden har en offentlig del, og en del hvor man skal logge ind med
brugernavn og adgangskode - kun for grundejere. Herinde finder man
bl.a. grundejerlisten og HedeDanmarks naturplan - og et debatforum.
Undertegnede har oprettet alle med kendt email-adresse som brugere, i
skrivende stund 81 ud af 116 grundejere, men der er desværre 40 af de
oprettede brugere der aldrig har logget sig ind, og derved ikke anvender
hjemmesiden.
Når en grundejer bliver oprettet som bruger, vil hjemmesiden sende en
"maskin-mail" til den pågældendes email-adresse, indeholdende et
brugernavn (typisk fornavn.efternavn) og en midlertidig adgangskode.
Første gang man logger ind, bliver man bedt om at ændre sin
adgangskode (under "Rediger Profil").
Hvis det glipper - eller hvis man efter et stykke tid har glemt sin
adgangskode - kan man kontakte undertegnede. Jeg vil så slette profilen
og oprette en ny.
Anders Nissen, formand
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Indkaldelse til generalforsamling
For at så mange som muligt har mulighed for at møde op, indkaldes
allerede nu til næste års generalforsamling i Grønning Forsamlingshus

Lørdag den 25. maj 2019 – kl. 14:00
Indsendelse af forslag til behandling:
For at indkomne forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen kan nå af komme i bladet så alle er
orienteret, er det vigtigt at sager der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde
senest 12 april 2019.
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FL Seminar
For cirka 2 år siden blev bestyrelsen - blandt meget andet - gjort
opmærksom på at erhvervsansvarsforsikring er lovpligtig, og har været
det i flere år end Astrup Vig Grundejerforening har eksisteret.
Dette fik bestyrelsen til at melde grundejerforeningen ind i
Fritidshusejernes Landsorganisation (FL), hvorigennem vi har kunnet
købe forsikringer, til halv pris af hvad vi skulle betale hvis vi havde købt
direkte hos et forsikringsselskab. Vi skal godt nok også betale kontingent
til FL, men ialt inklusive forsikringer bliver det til cirka 75 kr. pr grundejer
pr år, så det dækkes af grundejerforeningskontingentet.
FL har netop, for første gang, afholdt et "Seminar om Foreningsarbejde",
hvor undertegnede deltog. Det var fremragende! Andre
grundejerforeninger oplever nøjagtigt de samme ulyksaligheder som vi
har måttet slås med i mange år, men FL og deres tilknyttede advokater
kan vejlede, så samme problemer løses på samme måde, i stedet for at vi
sidder og gætter på en ny løsning hver gang.
Hvis der, for eksempel, i årenes løb var sket alvorlige ulykker ved arbejde
i fællesarealet, så ville grundejerne - uden forsikring - i fællesskab have
skullet betale erstatning. Som en advokat tørt bemærkede: "Der er
masser af friværdi i sommerhusene man kan trække ud til betaling af
erstatning". Med forsikring vil vi blot skulle anmelde, så ordnes alt, også
det juridiske slagsmål, igennem forsikringen.
Nogle af de svar vi har modtaget fra vores kommune omkring f.eks.
Deklarationens påtaleret, betegnede FLs advokat som "sludder".
Hvis der er nogen der kender folk der slås med grundejerforeningsarbejde
andre steder, er de velkomne til at henvise dem til undertegnede. Jeg
anbefaler FL.
Anders Nissen, formand
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Købmanden med de kundevenlige åbningstider:

Åben alle dage 7.30 – 20.00
Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76

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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En lille hilsen fra affaldsselskabet Nomi4s.
Vi håber I alle er blevet glade for områdets nye affaldssystem i Astrup
Vig.
Miljøstationen er lavet, således det er nemt at sortere i flere forskellige
affaldstyper.
Det kan naturligvis give visse udfordringer med en korrekt sortering.
Men de forskellige beholder er opmærket med skilte/tekst, så det er
nemt at se hvad der skal hvor.
Når der sker en rigtig sortering på miljøstationen, betyder det, der ikke
skal ske en eftersortering som vil medføre øgede omkostninger til
affaldsbehandling og afsætning.
Har man andet affald, end det der kan afleveres ved miljøstationen, som
eksempelvis PAP kan dette afhentes via storskraldsordningen, dette
kan bestilles på telefon 9610 6240 eller på Nomi4s’s hjemmeside,
alternativt kan det bringes til genbrugspladsen.
Med ønske om et godt efterår

Det betyder, at fx pap ikke kan afleveres i molokkerne – heller
ikke selv om der er plads – men altid skal afleveres på
genbrugsstationen.
20
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Foto Lone nr. 66

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
19.
12.
13.
04.
04.
25.

jan.
april
april
maj
maj
maj

15.
22.
22.
21.
28.
12.

juni
juni
juni
sept.
sept.
okt.

for 2019 :

Bestyrelsesmøde kl. 16:00 ved nr. 25
Forslag til generalforsamling til formanden
Bestyrelsesmøde kl. 09:30 ved nr. 41
Bro-udsætning kl. 8:00 - ved vandet
Astrup Vig Nyt nr. 1
Generalforsamling - kl. 14:00 - 16:00
Grønning Forsamlingshus
Oprydningsdag kl. 8:00 - ved vandet
Sankt Hans kl. 21:00
Husk sangbog
Astrup Vig Nyt nr. 2
Bro-indtagning kl. 8:00 - ved vandet
Bestyrelsesmøde kl. 9:30 ved nr. 52
Astrup Vig Nyt nr. 3

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

Overhørte i morges 2 drenge fra 0. klasse
diskuterer hvor langt der er til Afrika.
Den ene spørger frustreret den anden,
- Simon, hvor langt er der til Afrika?
Simon svarer:
- det ved jeg ikke, men Anton er fra Afrika, og han cykler i
skole.
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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
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