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Hygge ved broindtagning sidst i september.

I bladet kan du bl.a. læse:
Udfordringer ved nuværende vedtægter
Udkast til ændring af bestående vedtægter
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FORMANDENS INDLEDNING
Til generalforsamlingen 25 maj 2019 foreslog bestyrelsen ændring af nogle af
grundejerforeningens vedtægter, men alle forslag blev stemt ned på grund af at
mindre end ¾ af grundejerne var repræsenteret på generalforsamlingen.
Derfor lægger bestyrelsen nu op til en gennemgribende revision af alle
grundejerforeningens vedtægter, til afstemning på generalforsamlingen i 2020.
Mere herom inde i bladet.
Hvis grundejerforeningen skal overholde vores egne vedtægter - og lovgivning
generelt – bliver det stadig vanskeligere, og dyrere, via postvæsenet at
kommunikere især generalforsamlingsindkaldelser ud til grundejerforeningens
medlemmer.
Derfor kan bestyrelsen med rimelighed forlange, at alle grundejere informerer
bestyrelsen om deres e-mail adresse. Mere herom inde i bladet.
For at øge kendskabet til vores område, især grundejerforeningens fællesareal,
vil bestyrelsen arrangere 1-2 rundvisninger i området, med udgangspunkt i
HedeDanmarks Naturplan. Mere herom inde i bladet.
Hvis man læser Astrup Vig Nyt, eventuelt deltager i generalforsamlingerne,
burde det være klart for alle, at bestyrelsen bruger en del tid på at definere og
løse grundejerforeningens problemer, kendte såvel som hidtil ukendte.
Som eksempel kan nævnes, at der har været krav om forsikring i længere tid end
grundejerforeningen har eksisteret, men at den nuværende bestyrelse først blev
opmærksom på problemet i foråret 2018.
Det ansvar der er forbundet med Grundejerforeningens 12 hektar fællesareal,
har nok bekymret en del grundejere, men flere har valgt at nedstemme, indtil
nuværende bestyrelse fik gennemtrumfet udarbejdelsen af Naturplanen i 2018.
Tidligere bestyrelser har drøftet problemstillingen så tidligt som 1980, og en
naturplan blev næsten udarbejdet i 2007. Men det blev ved snakken, og som det
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har fremgået af de seneste generalforsamlinger, er der stadig toneangivende
grundejere der vælger at ignorere problemerne.
Problemer løses ikke ved at man snakker om dem – det udskyder dem blot, og
de vokser med tiden.
De der er toneangivende er de der fastholder deres meninger indtil der ikke
længere er modstand.
En mening er en fortolkning af virkeligheden og fortolkningen kan være forkert.
Dermed er vi ved kernen af problemet i debatten: De der stædigt fastholder en
misforståelse af virkeligheden bliver toneangivende. I praksis betyder det at
grundejerforeningen ofte arbejder videre med noget forkert – eller måske med
et kompromis mellem noget forkert og noget rigtigt.
Dette afskrækker de der kan gennemskue problemerne fra at deltage i debatten
(for eksempel på generalforsamlingen), og det afskrækker dem fra at melde sig
til bestyrelsesarbejdet.
Det kan også vise sig vanskeligt at finde en grundejer der vil være dirigent på
generalforsamlingen.
Undertegnede har været med i grundejerforeningens bestyrelse siden 2014. Jeg
har ikke altid ret, men kan kun overbevises med rationelle argumenter. Oftest
har jeg dog måttet kæmpe mod tro, håb, gæt og forsøg på at overdøve mig, på
generalforsamlinger og til bestyrelsesmøderne. Det tager lang tid, forplumrer
arbejdet og trætter.
Jeg er på valg til generalforsamlingen 2020, og jeg genopstiller ikke.
Med venlig hilsen
Anders Nissen
formand
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VEDTÆGTSÆNDRINGER
Der er især to paragraffer der volder bestyrelsen praktiske problemer:
§11, der siger at ”forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på
generalforsamling, skal skriftligt tilsendes formanden senest 20 dage før
generalforsamlingen”, og
§9, der siger at ”Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages
varsel. Indkaldelsen skal være bilagt det reviderede regnskab, samt en
fortegnelse over de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen”.
For at den længst-væk-boende grundejer kan have indkaldelsen i hænde mindst
14 dage før generalforsamlingen, så skal indkaldelsen sendes senest 15 dage før
generalforsamlingen (til en pris af 29 kr pr grundejer), eller 19 dage før
generalforsamlingen (til en pris af 10 kr pr grundejer).
Dette giver bestyrelsen minimum 1 dag (maksimalt 5 dage) til at ekspedere
indkaldelsen.
Dette er det største problem.
Derudover foreslog bestyrelsen følgende ændringer:
§2 tilføjes vores 12 hektar fællesareal som en opgave
§4 sletning af ”indskud 200kr”, samt at restancegebyr fastsættes sammen med
kontingent.
Imidlertid blev alle vedtægtsændringsforslag nedstemt på grund af utilstrækkeligt
fremmøde på generalforsamlingen.
Årsagen hertil er, at §12 kræver at ¾ af grundejerne er repræsenteret på
generalforsamlingen, samt at 2/3 af disse stemmer for forslaget.
Ifølge Fritidshusejernes Landsforening er 75% repræsentation uhørt; det
normale krav til fremmøde er 50%, hvilket også er det krav der står i statens og
kommunernes vejledende vedtægter for grundejerforeninger.
Hvis bestyrelsen havde medtaget et ændringsforslag til §12, kunne vi have
indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, og her have fået vedtaget
ændringerne med 2/3 flertal, uanset antal repræsenterede, men det gjorde vi
desværre ikke.
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Derfor lægger bestyrelsen nu op til en gennemgribende revision af alle
vedtægterne til afstemning på generalforsamling 2020. Revisionen vil tage
udgangspunkt i Skive Kommunes vejledende vedtægter for grundejerforeninger
(som tager udgangspunkt i statens vejledende vedtægter).
Grundejerne kan vælge at ignorere det offentliges vejledning, og hjemme-strikke
egne vedtægter. Men, det offentliges vejledende vedtægter vil stadig få effekt i en
eventuel tvist.
Et UDKAST er indlagt i bladet.
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OPLYS GRUNDEJERFORENINGEN OM DIN
E-MAIL ADRESSE
For at overholde grundejerforeningens vedtægter, er bestyrelsen tvunget til at
sende generalforsamlingsindkaldelse til den del af grundejerne der sjældent
kommer til Astrup Vig.
Dette koster minimum 10 kr pr brev, hvis det skal være modtageren i hænde
indenfor 5 arbejdsdage, eller 29 kr pr brev, hvis det skal være modtageren i
hænde næste arbejdsdag.
Da det meste kommunikation i samfundet i dag, foregår via e-mail, finder
bestyrelsen det rimeligt at forlange, at grundejerne informerer bestyrelsen om
deres e-mail adresse.
Grundejerforeningens e-mail adresse er: astrupviggrundejerforening@gmail.com
For de grundejere som ikke ønsker at informere om e-mailadresse, vil
bestyrelsen overveje at indføre et ekspeditionsgebyr.
På www.astrupviggrundejerforening.dk kan man, efter log-in, finde
Grundejerlisten. Heraf fremgår det, at der er 29 grundejere hvis e-mail adresse
er ukendt for bestyrelsen.
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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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FORSLAG TIL AFGRÆSNING OG VEDLIGEHOLD
AF FÆLLESAREAL ASTRUP VIG
Tonny Høegh Poulsen, AV154, har tilsendt bestyrelsen et detaljeret forslag om
indhegning af fællesarealet og udsætning af 6 stk Højlandskvæg.
Med henvisning til at kvæg ikke er ufarligt, samt at forslag om indhegning af
fællesarealerne blev nedstemt på generalforsamling 2019, vælger bestyrelsen at
afvise Tonny Høegh Poulsens forslag. Endvidere afviser bestyrelsen af
pladshensyn at bringe hele forslaget i bladet.
Skulle nogle grundejere være interesserede i at høre nærmere om Tonny
Høeghs forslag, henviser bestyrelsen til Tonny Høegh.

Købmanden med de kundevenlige åbningstider:

Åben alle dage 7.30 – 20.00
Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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BÅDE PÅ STRANDEN
Den hidtidige praksis har været, at alle både på stranden er forsynet med
grundejerens husnummer, samt at de lægges mellem træerne nord for
badebroen eller syd for den sydligste bænk.
Der ligger mange gamle, algebelagte både.
Bestyrelsen opfordrer til at grundejerne fjerner både der ikke længere anvendes.
Bestyrelsen overvejer at udbyde ubrugte både til salg på f.eks. en af bro-dagene
eller oprydningsdagen, eller transportere dem til Kaastrup Genbrugsstation.
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RUNDGANG I ASTRUP VIG
For interesserede grundejere tilbyder bestyrelsen en rundgang i vores område

fredag den 1. maj 2020 kl. 18.30
og
fredag den 8. maj 2020 kl. 18.30
Formålet er at udbrede kendskab til vores fællesareal (Naturplanen), således at
diskussioner på generalforsamling kan foregå på et oplyst grundlag.
Af hensyn til forfriskninger, opfordres til at interesserede tilmelder sig til
Esper Thygesen, Astrup Vig 89 e-mail: esper@havskovthygesen.dk
Der vil også være mulighed for at møde op uden tilmelding.

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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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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ADRESSEÆNDRING OG BETALING AF
KONTINGENT
Grundejerforeningen har desværre igen haft en grundejer, der i flere år har
skullet rykkes for kontingentbetaling, og i år ikke har reageret på rykkere førend
vi verificerede hans adresse gennem Skive Kommune - og sendte ham et
inkassovarsel. Det viste sig at vedkommende havde skiftet adresse for flere år
siden, uden at informere grundejerforeningen.
Grundejerne skal selv meddele adresseændring til
grundejerforeningen.
Ellers skal et (frivilligt arbejde) bestyrelsesmedlem bruge en del tid på at få
kommunen til at spore grundejeren ud fra matrikelnummeret.

Bestyrelsen vil nu stramme restanceproceduren:
- Hvis kontingent ikke er betalt 5 bankdage efter sidste rettidige betalingsdato, verificerer bestyrelsen grundejerens adresse.
- Herefter sender kassereren 1. rykker med gebyr 100 kr og betalingsfrist
10 dage.
- Hvis 1. rykkers betalingsfrist ignoreres, sendes 2. rykker med 100 kr ekstra gebyr, inkassovarsel, og betalingsfrist 10 dage.
- Hvis 2. rykkers betalingsfrist ignoreres, overgives sagen til advokat for inkasso.
Dette er i overensstemmelse med grundejerforeningens vedtægter og almindelig
praksis for inddrivelse af restance.
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Meld dig til broholdet
Broen blev taget ind sidst i september, og vil først blive sat ud igen den
2. maj 2020.
Sæt X i kalenderen hvis du har mulighed for at hjælpe, og kontakt Henrik så du
kan komme på bro-hjælpe-listen
Brohold administreres af:
Henrik Eskildsen, Astrup Vig 85,
Tlf.: 22 19 75 44
e-mail: hpeskildsen@mail.tele.dk
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Generalforsamlingen 2020
Afholdes
lørdag den 23. maj kl. 14-16
i Grønning Forsamlingshus.
Sæt x i kalenderen
Vi håber på lige så stort et fremmøde som i 2019
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........................... smilehullet .............................

De sad i akavat stilhed i sofaen:
- Du Silvia, fik han så sagt: - Jeg kan læse dine tanker…..
- Hvorfor i alverden er du så ikke gået for længst?
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Aktivitetskalender

for 2020 :

14.02 Bestyrelsesmøde kl. 16:00 ved nr. 43
04.04 Astrup Vig Nyt nr. 1
18.04 Bestyrelsesmøde kl. 15:00 ved nr. 89
01.05 Udflugt i området kl. 18:30
02.05 Bro-udsætning kl. 8:00 - ved vandet
03.05 Forslag til generalforsamlingen skal være
formanden i hænde
08.05 Udflugt i området kl. 18:30
08.05 Ekstrablad med Indkaldelse til generalforsamling
med indkomne forslag
23.05 Generalforsamling - kl. 14:00 - 16:00
i Grønning Forsamlingshus
23.05 Fællesspisning efter generalforsamlingen
kl. 17.00 i Grønning Forsamlingshus
13.06 Oprydningsdag kl. 8:00 - ved vandet
20.06 Sankt Hans kl. 21:00

Husk sanghæfte

20.06 Astrup Vig Nyt nr. 2
26.09 Bro-indtagning kl. 8:00 - ved vandet
27.09 Bestyrelsesmøde kl. 9:30
10.10 Astrup Vig Nyt nr. 3
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Kontaktpersoner i Grundejerforeningen
Bestyrelsen: Anders Nissen, Astrup Vig 41 (formand)
Tlf.: 5195 2407
e-mail: astrupviggrundejerforening@gmail.com
Esper Thygesen, Astrup Vig 89 (næstformand)
Tlf.: 60228551
e-mail: esper@havskovthygesen.dk
Aase Andersen, Astrup Vig 52 (kasserer)
Tlf.: 61775306
e-mail: aase.andersen53@gmail.com
Karin Winther, Astrup Vig 25(sekretær)
Tlf.: 29 44 72 01
e-mail: karin.winther@outlook.dk
Bibi Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet)
Tlf.: 26 18 04 97
e-mail: bibi.arlund86@gmail.com
Skovhold:

Erik Jakobsen, Astrup Vig 142
Tlf.: 40 33 37 46
e-mail: erik.jakobsen@mail.tele.dk

Brohold:

Henrik Eskildsen, Astrup Vig 85
Tlf.: 22 19 75 44
e-mail: hpeskildsen@mail.tele.dk

Festkomité: Mary Jensen, Astrup Vig 124
Tlf.: 40 59 18 45
e-mail: maha.jensen@hotmail.com
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