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Astrup Vig   Nyt 
______________________________________________________________________________________     
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I bladet kan du bl.a. læse:  

Indkaldelse til Generalforsamlingen 10.10.2020 

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen 
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FORMANDEN HAR ORDET 

Under 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. Da 

bestyrelsen kun havde foreslået ændring af nogle af paragrafferne, var der ingen 

mening i at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling - hvor forslag kan 

vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.  

I mellemtiden har bestyrelsen af Advokat Jeppe Jepsen, Skive, fået foretaget en 

revision af alle grundejerforeningens vedtægter. Denne reviderede udgave var 

vedlagt Astrup Vig Nyt 1 2020. 

Ændringsforslaget kommer til afstemning på førstkommende generalforsamling 

(se inde i bladet).  

Da det eksisterende - umulige - krav om ¾ fremmøde stadig gælder, forudses 

det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, efter reglerne 

i de eksisterende vedtægter.  

Vedtægtsændringerne er meget vigtige: Det er tvivlsomt om alle hidtidige 

generalforsamlinger har været lovligt indkaldt. Se nærmere inde i bladet. 

 

Som jeg anførte i AV Nyt 3 2019 hæmmes debatten i grundejerforeningen ofte 

af gæt i stedet for faktuel viden. 

En mening er en opfattelse af virkeligheden, men hvis opfattelsen er forkert, så 

bliver meningen det også. Hvis man ikke har viden om problemet, eller ikke kan 

overskue det, nytter det ikke at gætte, og især ikke stædigt at fastholde et 

forkert gæt. 

Et eksempel er: ”Vi skal godt nok ikke have indført højre vigepligt i Astrup Vig”. 

Hvis man skal bruge tid på at skændes om sådanne trivialiteter, bliver debatten 

temmelig frustrerende for de der kan overskue virkeligheden.  

Hvis ingen i bestyrelsen kan overskue problemerne, kan det gå gruelig galt. 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, i beslutningstagning såvel 

som i regnskab. 

Når grundejerforeningen har årlige kontingentindtægter på 127.600 kr og over 

300.000 kr stående på bankkontoen, så er det uhyre vigtigt at kassereren kan 

overskue både regnskab, inddrivelse af restancer og betaling af fordringer. 
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Generalforsamlings valg til bestyrelsen er ofte en pinlig affære, hvor de 

fremmødt er travlt optaget af at studere indkaldelsen, kaffekoppen eller pletter i 

loftet, i stedet for at overveje at melde sig. Flere har givet udtryk for, at de ikke 

møder op til generalforsamling, dels fordi de ikke vil bruge deres tid på det, dels 

fordi de ikke vil risikere at blive valgt til bestyrelsen. 

Undertegnede har ved flere lejligheder ”prikket” grundejere som jeg vurderer 

kompetente til bestyrelsesarbejde, men alle har undskyldt sig med at de i 

forvejen sidder i flere bestyrelser, har eget firma eller står i begreb med at sælge 

deres sommerhus.  

For at optimere bestyrelsesarbejdet, bør de kompetente grundejere 

KRAFTIGT overveje at melde sig til bestyrelsesposterne på 

generalforsamlingen. Jo flere kompetente bestyrelsesmedlemmer, jo lettere 

arbejde og jo færre muligheder for at der bliver begået alvorlige fejl.  

Alternativt må jeg henlede opmærksomheden på muligheden for at 

grundejerforeningen antager en administrator. Grundejerforeningens bank, Spar 

Nord, har en afdeling der kun tager sig af administration af ejendomme, 

grundejerforeninger m.v..  

Prisen er cirka 60.000 kr årligt, men så behøver grundejerforeningen ikke at 

bekymre sig om regnskab, revision, hjemmeside, afholdelse af generalforsamling 

med mere.  

Der er dog stadig krav om at grundejerforeningen har en bestyrelse, men en 

administrator ville lette bestyrelsesarbejdet. 

Afslutningsvist vil jeg minde om, at jeg er på valg til generalforsamlingen, og jeg 

genopstiller ikke.  

 

mvh 

Anders Nissen 

formand 



4 

 



5 

 

Indhold: 

 
Formanden har ordet    ............................ side 2 - 3 

Indkaldelse til Generalforsamling ..………. side 7 

Internet ………………………………………… side 8  

Dagsorden til Generalforsamling ……..….. side 9 

Regnskab 2019 og budget 2020 ……...…… side 10 

Status 31.12.2019 ……..……………………. Side 11 

Indkomne forslag ……………………………. Side 12+15+17 

Aktivitetskalender  2020 ........................... side 19 

Kontaktpersoner i grundejerforeningen .... side 20 

 

 

 

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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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2020 

Der indkaldes hermed til Astrup Vig Grundejerforenings 

generalforsamling  

lørdag 10. oktober 2020 klokken 14:00,  

i Breum Kulturcenter, M.P. Stisensvej 2, Breum, 7870 Roslev. 

Der vil blive afstemning om vedtægtsændring, så det er vigtigt at så 

mange som muligt møder op. 

Som nævnt i Astrup Vig Nyt nr 1 2020, har bestyrelsen grundet Corona-

pandemien udskudt generalforsamlingen til nævnte dato. 

Da forsamlingsrestriktionerne endnu ikke er løftet, er der ikke plads nok i 

Grønning forsamlingshus.  

Derfor har vi valgt Breum Kulturcenter, hvor der er plads til 2 personer fra 

hver matrikel, selv hvis der er fuldt fremmøde.  

Vi anmoder deltagerne om selv at medbringe kurv med diverse 

forplejning og service, så vi undgår at anvende Kulturcentrets køkken 

m.v. 

Tilmelding senest 7. oktober 2020 på mobil 53 39 97 35 Leif Pedersen 

eller mail:  astrupviggrundejerforening@gmail.com  

mailto:astrupviggrundejerforening@gmail.com
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Internet 
 
I uge 30 er der blevet gravet fiberkabler ned, og selskabet er i gang med 

at skyde kabler ind til de grundejere der har bestilt. Opsætning af boks i 

husene, samt tilslutning, kan forventes i oktober.  

Et Mobilmastselskabet arbejder med 3 løsninger til opsætning af mast:  

I Astrup Vig (5A), marken syd for Astrup Vig (Laust) og mark vest for 

Astrup Vig (Bjørnsholm). Selskabet regner med at de har valgt løsning 

omkring 1. oktober, men derfra går der cirka ½ år før der er "strøm på".  
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Dagsorden til generalforsamling 
 
1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår advokat Jeppe Jepsen, Skive). 
 

2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
4. Indkomne forslag: 
    - Vedtægtsændringer (vedlagt) 
    - Kvægindhegning i fællesarealer  
    - Forslag til gennemførelse og finansiering af Naturplan 
 
5. Fastsættelse af kontingent: 
    - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 1.100 årligt. 
 
6. Valg ifølge vedtægterne §5: 
    A: Valg af 2+1 bestyrelses medlemmer 
    På valg er :  
        Anders Nissen  Modtager IKKE genvalg 
        Karin Winther  . 
        Aase Andersen Afgået 
    B: Valg af suppleant til bestyrelsen 
        Leif Pedersen   . 
    C: Valg af en revisor og revisorsuppleant 
        Niels Winther   . 
        Ole Dahlgaard  . 
 

7. Evt. 

 

REGNSKAB, STATUS OG BUDGET. 

Regnskab og status for 2019 samt budget for 2020 er vedlagt. 

Regnskabet er IKKE underskrevet af formanden, fordi kasserer og interne 

revisorer ikke har givet tilfredsstillende forklaring på 2 bilag. 
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INDKOMNE FORSLAG. 

Astrup Vig Nyt 1 2020 var oplæg til generalforsamling 2020.  
Medlemmerne anmodes om igen at studere bladet, især med henblik på 
de reviderede vedtægter. 
Med hensyn til indsendelse af forslag, bør man være opmærksomme på 
det bestyrelsen skrev: 
Corona-pandemien må have force-majeure virkning. Hvis vi ikke kan af-
vikle generalforsamlingen i april kvartal, så udskyder vi den til senere. 
Grundejerforeningens medlemmer er allerede nu velkomne til at til-
sende formanden sager der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, selvom vi på nuværende tidspunkt ikke kender afholdelsesdatoen.  
Når regeringen løfter forsamlings-begrænsningerne, således at vi kan 

samles 50-80 mennesker i forsamlingshuset, da vil bestyrelsen indkalde 

til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen vil være 

bilagt det reviderede regnskab, samt de forslag til behandling som 

medlemmerne på dette tidspunkt måtte have fremsendt. I tillæg hertil, 

naturligvis bestyrelsens forslag. 

Siden Astrup Vig Nyt 1 2020 er der kun indkommet et nyt forslag fra 

medlemmerne. Forslag til behandling er derfor: 

 Reviderede vedtægter (vedlagt). 

 Forslag om kvæg-indhegning i fællesarealerne side 14 og 15. 

 Forslag til gennemførelse og finansiering af Naturplan side 17 

 

UDDYBNING AF INDKOMNE FORSLAG 

Vedtægtsændringer: 

Som nævnt i tidligere numre af Astrup Vig Nyt og på generalforsamlinger 

med mere, er det bydende nødvendigt at få revideret 

grundejerforeningens vedtægter, der er undfanget af Landinspektør 

Balling Engelsen i 1969. De nuværende vedtægter er behæftet med 

administrative detaljer, meget korte tidsfrister og visse bestemmelser der 

er direkte ulovlige.  
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Det største problem i de nuværende vedtægter er tidsfrist for indsendelse 

af forslag til behandling på generalforsamling (20 dage før 

generalforsamling), og frist for indkaldelse til generalforsamling, vedlagt 

indkomne forslag (14 dage før generalforsamling).  

Dette giver bestyrelsen 6 dage til at samle forslagene, skrive dem i 

indkaldelsen OG udsende indkaldelsen, så den er ALLE grundejere I 

HÆNDE senest 14 dage før generalforsamlingen. I HÆNDE betyder at 

ALLE grundejere skal have mulighed for at modtage indkaldelsen, hvilket 

reelt vil sige, at indkaldelsen skal sendes som brev, idet en stor del af 

grundejerne bor udenfor Astrup Vig (se kort). 

Da postvæsnet har 5 dages ekspeditionstid for 

almindelige breve, betyder det at indkaldelsen 

må sendes som Quickbrev, hvilket koster 29 kr 

pr brev eller cirka 3.000 kr for de grundejere 

der bor udenfor Astrup Vig. 

Den hidtidige praksis med at omdele i 

postkasserne ved sommerhusene i Astrup Vig, 

og eventuelt sende til ”de der har bedt om det”, 

har IKKE garanteret at ALLE har modtaget 

indkaldelserne. 

Ret beset er det tvivlsomt om alle hidtidige generalforsamlinger har været 

lovligt indkaldt.  

I de reviderede vedtægter har bestyrelsen fået 14 dage til behandling af 

indkomne forslag, og der er åbnet mulighed for at udsende indkaldelsen 

via e-mail eller hjemmeside.  

Desuden er 75% fremmøde som krav for vedtægtsændringer fjernet, så 

der nu kun kræves 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte. I den 

forbindelse er den nuværende regel om ”ny” generalforsamling fjernet, 

således at der kun eksisterer ordinær og ekstraordinær 

generalforsamling. 

Endelig er en del administrative detaljer fjernet fra vedtægterne. Se AV 

Nyt 1 2020.  



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

FORSLAG TIL AFGRÆSNING OG VEDLIGEHOLD AF FÆLLESAREAL ASTRUP VIG. 

ETABLERINGS OMKOSTGNINGER, INDHEGNING, ENGANGSUDGIFTER: 

KØB AF 2 STK ELHEGN                                                                          KR.  9000,00 

TRÅDHEGN   3000 M                                                                            -        990,00 

STÅLPÆLE  250 STK  A 11,-                                                                   -        750,00 

EGEPÆLE  50 STK A 44,00                                                                     -       2200,00 

FJEDRE TIL ÅBNING  15 STK A 100,- (LÅGER METAL 9000,TRÆ 63000)     -      1500,00 

ISOLATORER  100 STK                                                                                            50,00  

LEJE AF PÆLEBOR                                                                                -       500,00 

INSTALLERING AF 2 STK HEGN                                                              -      4000,00  

STRØMFORBRUG                                                                                -        500,00 

2 VANDTRUG                                                                                        -      2000,00   

I alt      -    19990,00   

KØB AF HØJLANDSKVÆG   6 STK                                                          KR.   25000,00 

OVERVINTRINGSOMKOSTNINGER                                                          -         6000,00 

TRANSPORT  TIL ASTRUP VIG OG RETUR                                               -         3000,00 

OPSYN I 6 MÅNEDER  ( PENSIONIST  HVER ANDEN DAG)                     -         6000,00   

TOTALOMKOSTNINGER                  KR     40000,00 

 (DYRENE KAN AFHÆNDES TIL KØBSPRIS)                                            KR     59990,00 

OMKOSTNINGER  59990,OO – 25000,00 FOR DYRENE                 

NETTO UDGIFTER                                                                                  KR     34990,00     

Med venlig hilsen Tonny Høegh-Poulsen 

På generalforsamlingen imødeser bestyrelsen at Tonny Høegh Poulsen, inden 

afstemning, giver en 5 minutters uddybning af følgende emner i relation til 

forslaget: 

- Hvem står for driften af kvæget, herunder dyrlæge m.v.? 

- Hvordan sikres publikum mod angreb fra dyrene? 

- Hvordan minimeres flue-plage? 

- En nærmere forklaring af økonomien i forslaget? 
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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 

 

 

 

 

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 
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Aktivitetskalender    for   2020 : 
 

12.09 Astrup Vig Nyt nr. 2 

26.09  Bro-indtagning koordineres særskilt af Henrik (085) 

27.09 Bestyrelsesmøde kl. 9:30 i nr. 43 

10.10 Generalforsamling kl. 14:00 i Breum Kulturcenter 

okt/nov  Astrup Vig Nyt nr. 3 
 

 
 
 
    

 

Købmanden med de kundevenlige åbningstider: 

Åben alle dage 7.30 – 20.00 

Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76 
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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 

Leif Pedersen, Astrup Vig 59 

Tlf.: 53399735 

e-mail: lhp50@hotmail.dk 

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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