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Nyt fra bestyrelsen.
Først og fremmest vil vi gerne takke alle, der mødte op den 10. oktober til
generalforsamlingen, på trods af at Skive lå højt på Covid19 smitte skalaen. Det
betyder rigtigt meget for os i bestyrelsen, at der er stort fremmøde så vi har
mulighed for at høre meningsudvekslinger fra så mange som muligt.
82 deltog på generalforsamlingen, det er ca. ligeså mange som sidste år. Et af
forslagene – om at få moderniseret vore vedtægter, kræver dog at der bliver
afholdt ekstraordinær generalforsamling for at blive vedtaget. Vi har fået
reserveret Breum Kulturcenter igen, så der er plads til alle, og vi håber så
mange som muligt møder op. Der skal kun stemmes om vedtægter, så det
kommer ikke til at tage så lang tid.
Der var stor udskiftning i bestyrelsen, men vi har konstitueret os, og vi vil
hurtigst muligt få aftalt 1. møde. Sammensætning kan ses på bagsiden. Der er
ikke fastsat datoer for bestyrelsesmøder endnu. De vil fremgå af næste blad.
Vi vil her benytte lejligheden til at sige en STOR TAK til de afgåede
bestyrelsesmedlemmer: Anders, Karin og Aase, der har ydet et stort arbejde
igennem flere år i bestyrelsen.
På generalforsamlingen blev vedtaget at alle grundejere skal betale et ekstra
engangsbeløb på kr. 1.000. Vi forventer at beløbet kan blive opkrævet samtidig
med næste års kontingent, men som et selvstændigt beløb. Beløbet skal,
sammen med en del af foreningens formue, anvendes til rydning langs veje og
fritlægning af dræn. Bestyrelsen forventer at kunne afholde 2 aftner i foråret, 30.
april og 8. maj, hvor interesserede kan vises rundt i området og planer kan
forklares nærmere. Mere herom i næste blad.
På bestyrelsens vegne
Bibi Arlund
Redaktør
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INDKALDELSE TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Astrup Vig
Grundejerforening.

Søndag 15. november 2020 klokken 13:00,
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 og 2 - 2020, og på generalforsamlingen
afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få vedtaget nye
vedtægter.
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 150 personer.
Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op. Vi forventer ikke mødet bliver
så langt.
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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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Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling
Den 15. November 2020 kl. 13:00
I Breum kulturcenter
1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår advokat Jeppe Jepsen, Skive).
2. Afstemning om vedtægtsændringer
3. Evt.
De vedtægter der stemmes om, er vedlagt i Astrup Vig Nyt 1 og 2. Der er dog
fjernet 1 linje i §10 så der IKKE længere står: Bestyrelsen kan udpege sekretær
og kasserer uden for bestyrelsen.
De tilrettede vedtægter udleveres ved indgangen.
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Referat fra generalforsamlingen i Astrup Vig
Grundejerforening 10.10.2020 kl. 14 i Breum Kulturcenter.
Referent Karin Winther (25)
Velkomst ved formand, Anders Nissen (41)
Stolene opstillet med 1 meters afstand
Astrup Vig hymnen afsynges ikke i år af hensyn til den øgede smittefare
Grundejerne var opfordret til selv at medbringe kaffekurv, da servering ikke
finder sted.
50 matrikler (af 116) repræsenteret. Der var således ikke deltagelse af ¾
grundejere. I alt deltog 82 personer.
Valg af dirigent
Som følge af indlæg bestyrelsen oplevede senest på GF 2019, har
bestyrelsen vurderet, at det ville være vanskeligt at finde en villig grundejer
som dirigent. Bestyrelsen har derfor anmodet advokat Jeppe Jepsen om at
være dirigent på generalforsamlingen.
Advokat Jeppe Jepsen (JJ) blev, som foreslået af bestyrelsen, valgt som
generalforsamlingens dirigent efter en kort meningsudveksling gående på
advokatens pris for denne opgave.
JJ konkluderede, at GF ikke er lovligt indkaldt gr. Corona situationen men,
at materiale er udsendt således at betingelserne for afholdelse af
generalforsamling var til stede.
1. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det foregående år, med
tilhørende PowerPoint.
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Beretningen kan efterfølgende læses i sin fulde ordlyd på side 17 -22
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Spørgsmål og bestyrelsens svar til formandens beretning:
• JP Hedevang (91): PÅ 2019 GF blev vedtægter godkendt, som efterfølgende skulle have været på ekstraordinær GF
Bestyrelsen: Efter en nærmere gennemgang var der behov for flere
vedtægtsændringer, hvorfor der blev igangsat en generel revision af
vedtægterne med hjælp fra advokat Jeppe Jepsen som nu forelægges
til godkendelse.
• Birgit Nielsen (102) Har det uddannede sprøjtehold været i gang med
at sprøjte?
Bestyrelsen: Nej de har de endnu ikke.
• JP Hedevang vedr. linemuslinger: Det er kystdirektoratet der arbejder med opgaven. Skive Kommune har ikke haft oplæg til høring.
formandens beretning blev taget til efterretning.
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Grundet kassererens afgang fra bestyrelsen, fremlagde formanden det
reviderede regnskab med revisionens bemærkninger.
Formanden og Revisor svarede på uddybende spørgsmål fra grundejerne.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
3. Indkomne forslag
• Bestyrelsens forslag – vedtægtsændringer.
Bestyrelsen har med Astrup Vig Nyt 2020 - 2 udsendt forslag til
reviderede vedtægtsændringer, som ønskes vedtaget som helhed.
JJ. De reviderede vedtægter er i samarbejde med bestyrelsen tilpasset
almindelig foreningsstil med respekt for de oprindelige. De oprindelige
vedtægter, som sidst er revideret i 2005, virker hjemmestrikkede og
trænger til en gennemgribende revision.
Specielt det, at ¾ af alle grundejere skal deltage i GF og af disse skal 2/3
stemme for forslag, vanskeliggør enhver vedtægtsændring.
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Ligeså indkaldelse til GF, og i det hele taget information til/af grundejere,
ville gå lettere og ikke påvirke økonomien hvis e-mail anvendes.
En længere ordveksling vedrørende indhold i de nye vedtægter fulgte, med
dirigentens uddybende svar.
Man enedes om, som eneste ændring, at fjerne linjen i §10: Bestyrelsen kan
udpege sekretær og kasserer udenfor bestyrelsen.
Dog skal bemærkes (JJ), at bestyrelsen er sat til at løse forefaldende
opgaver og er opgaver udenfor bestyrelsens kompetencer er bestyrelsen
nødsaget til at søge ekstern hjælp uden en ekstraordinær
generalforsamling.
En enkelt grundejer ønskede separat formandsvalg hvert år.
Skriftlig Afstemning:
FOR: 45
IMOD: 4 Forslaget er vedtaget på denne
generalforsamling, men kræver indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling før de nye vedtægter er endeligt vedtaget.
Her kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for.
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• Privat forslag: Kvægindhegning i fællesarealer v. Tonny HøghPoulsen (154)
Kort forelæggelse af projektet af forslagsstiller, med efterfølgende
meningsveksling.
Skriftlig Afstemning:
FOR: 1

IMOD: 46

Forslaget er forkastet

Privat forslag: Forslag til gennemførelse og finansiering af del af
Naturplan v. Ole Dahlgaard (87)
Kort forelæggelse af projektet af forslagsstilleren, med efterfølgende
meningsudveksling.
Skal diverse ansøgninger foretages før opkrævning af flere penge fra
grundejerne eller skal der opkræves penge før diverse ansøgninger?
Der stemmes om brug af 110.000 kr. fra formuen + 60.000 kr. i
henlæggelser for 2020, samt en ekstra engang opkrævning på kr. 1000 fra
hver grundejer til at igangsætte Naturplanen.
Skriftlig Afstemning:
FOR: 32

IMOD: 16

Forslaget er vedtaget

4. Fastsættelse af kontingent.
Allan Brokholm (128) foreslår at kontingentet hæves til det dobbelte.
Afstemning ved håndsoprækning
Med kun 7 stemmer for, blev forslaget forkastet.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 1100 kr. vedtaget
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5. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Anders Nissen, Karin Winther og Aase Ejsing Andersen (som
har forladt bestyrelsen). Ingen modtager genvalg
Valgt blev:
• Henrik Bjerre (134)
• Per Svenning Jensen (54)
• Hans Jacob Petersen (84) for 1 år
Suppleant
• Leif Pedersen (59) genvælges for 1 år
Revisor:
• Ole Rasbech (94) vælges for 2 år
Revisor supplanter:
• Thomas Mortensen (83) for 1 år.
• Karin Rasbech (94) for 2 år

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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6. Eventuelt.
Birgitte Jensen (51) Der er sket en kraftig tilvækst siden bestyrelsen
foranledigede at Hede Danmark beskar langs vejene. Endvidere, hvordan skal
overfladevand ledes væk?
Formanden svarer: Den kommende bestyrelse vil se på genvækst i rabatten.
Hvad kan den enkelte grundejer selv gøre. Det anbefales at lave flade
drængrøfter på egen grund og dybere grøfter i skel mellem grundenes
bagsider, som leder til nærmeste slugt, der vil lede vandet ud af området.
Flere grundejere bør gå sammen.
Se eksempel på flade grøfter på nr. 41 og dybere ved nr. 37
Coli Bakterier: Skal vandet stadig koges: JA
Er der grundejere der trænger til at få fældet store træer i vinteren 20/21,
kan man kontakte Allan Brokholm (128) eller bestyrelsen. Allan Brokholm
(128) er i forhandling med Hede Danmark om fældning af hans store
lærketræer. Det vil ske i november-december 2020.

Niels Mortensen (80) Er det forbigået bestyrelsens opmærksomhed at
foreningen i år har 50 år’s jubilæum?
Niels Mortensen havde samlet gamle artikler for oprettelsen af
grundejerforeningen som blev stiftet 13. juni 1970 og holdt et fint foredrag
om oprettelsen.
Det blev foreslået at udskyde festligholdelse til efter Corona.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for forholdsvis god ro og orden.
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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

Købmanden med de kundevenlige åbningstider:

Åben alle dage 7.30 – 20.00
Vestergade 21 - Jebjerg - Tlf. 97 57 43 76
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Formandens beretning om bestyrelsens
arbejde i det forløbne år.
CORONA KRISEN
Planlagt spadseretur i fællesarealet udskudt / aflyst. Skulle have dannet ramme
om oplysning og diskussion af muligheder for vedligeholdelse, som optakt til gnf
2020. Bestyrelsen vil planlægge en ny tur, når krisen tillader det.
Den ordinære generalforsamling planlagt til afholdelse 23 maj 2020, blev udskudt
på grund af corona forsamlings restriktioner.
Vi sidder til generalforsamling her i dag, fordi de nuværende restriktioner
tillader det. For at gøre det ekstra sikkert, har vi forlagt generalforsamlingen fra
Grønning Forsamlingshus, til Breum Kulturcenter, der har dobbelt så stort areal.

VEDTÆGTER
Bestyrelsens forslag om revision af 4 paragraffer i de nuværende vedtægter blev
nedstemt på gnf 2019.
I mellemtiden har bestyrelsen erkendt nødvendigheden af revision af
vedtægterne i deres helhed, og har fået gennemført dette ved advokat Jeppe
Jepsen, Skive.
De reviderede vedtægter er til afstemning på denne generalforsamling.

EKSTERN DIRIGENT
Som følge af de indlæg bestyrelsen oplevede på gnf 2019, har bestyrelsen
vurderet, at det ville være vanskeligt at finde en villig og kompetent grundejer
som dirigent.
Bestyrelsen har derfor anmodet advokat Jeppe Jepsen om at være dirigent på
generalforsamlingen.

FÆLLESAREAL
AREAL og DRÆN
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Fællesarealet er på i alt cirka 15 hektar, inklusive cirka 3 hektar veje og rabatter.
Under området ligger et netværk af gamle dræn, der jævnligt skal renses / skiftes
for at kunne trække vand.
Nogle rør bør fjernes og vandløbene fritlægges, for at undgå dannelse af sump.

FINANSIERING
Forslag om ekstraordinær indbetaling på 5.000 kr blev nedstemt på gnf 2019,
hvorved vedligeholdelsesplanen for vores 12 hektar fællesareal endnu en gang
blev udskudt.
Ole Dahlgaard har indsendt forslag til finansiering, som vi stemmer om senere.
Nogle af projekterne i vedligeholdelsesplanen er så store og dyre, at vi er nødt
til at søge om fondsmidler til deres gennemførelse.

FONDSANSØGNINGER
Som tommelfingerregel kan grundejerforeningen søge fonde om at dække
halvdelen af udgifterne til et projekt, men grundejerforeningen skal selv have
hele kapitalen til rådighed inden ansøgningen.
Fondene kigger ansøgningerne igennem, og vælger de ansøgere der
demonstrerer at de har styr på processen.
For at have en chance for at få tildelt fondsmidler - til gennemførelse af
vedligeholdelsesplanen - bør ansøgningen ikke fylder mere end forsiden af et A4
ark, og der skal i ansøgningen demonstreres præcis sammenhæng mellem
fondens fundats (hvad de vil give penge til) og hvad Astrup Vig
Grundejerforening vil anvende pengene til. Hvis fonden har brug for yderligere
oplysninger beder de om det.
Hvis disse kriterier ikke er opfyldt, risikerer man at fondene lægger ansøgningen
nederst i bunken, til fordel for ansøgere der har styr på processen.

INDHENTNING AF TILBUD
Bestyrelsen blev af gnf 2019 pålagt at indhente tilbud på alle eksterne
entrepriser.
Dette er dog et problem, idet mange af grundejerforeningens entrepriser er for
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små til at entreprenørerne vil bruge ressourcer på at udarbejde formelt tilbud.
Oftest svarer entreprenørerne ikke på skriftlige henvendelser, og mundtlig
opfølgning hjælper ikke.
I fremtiden vil bestyrelsen indhente overslag i forbindelse med beskrivelse af
opgave for entreprenører.
Grundejerforeningen er så heldige at have et skovfogeduddannet medlem af
bestyrelsen, og at denne i sit daglige arbejde beskæftiger sig med natur, grusveje
m.v.

SKOVHOLD
I vinteren 2019-20 fik skovholdet renset området nordvest for badebroen for
flere farlige træer. Et sted lå der en lårtyk gren og vippede i 7-8 meters højde.
Hvis en sådan gren falder ned i en storm og kvæster en grundejer - eller gæst så er det grundejerforeningens ansvar.

SKRÆNT ØST FOR NR 52-58
Enhver fare i grundejerforeningens område er grundejerforeningens ansvar.
Grundejerforeningen kan ikke forhindre skrænterne i at skride, men vi SKAL
gøre opmærksom på faren.
Hvis nogen kommer til skade ved fald ned af skrænterne, vil
grundejerforeningens forsikring måske kunne dække skaderne - under
forudsætning af at faren er afmærket.
Da skrænten - endnu en gang - skred i februar 2020, lånte formanden midlertidig
afspærringer hos Skive Kommune og opsatte disse ved enderne af stien der
fører langs skrænten. Disse afspærringer faldt øjensynligt ikke i nogle personers
smag, idet de flere gange blev nedtaget og smidt ind i buskadset.
Formanden har nu fabrikeret permanente faretavler, som er opsat af
skovholdet.
Hvis faren ikke er afmærket, så risikerer vi at skadelidtes forsikringsselskab
kræver erstatning af grundejerforeningens forsikringsselskab, eventuelt igennem
retssag. I yderste konsekvens kan grundejerforeningens forsikringsselskab nægte
at dække skaden, hvorefter grundejerne kommer til at dække skaden i
fællesskab.
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BLUE WALK
Skive Kommune arbejder på videreførelse af projekt Blue Walk, en vandresti fra
Skive, langs fjorden til Sundsøre. Afhængigt af de hindringer naturen vil lægge for
stien, vil der være tale om sti på kysten, lidt inde i landet, eller på eksisterende
offentlige og private stier og veje.
Astrup Vig Grundejerforening har endnu ikke fået konkrete henvendelser om
projektet.

GRUNDEJERS ENTREPRISE I FÆLLESAREAL
Igen har en grundejer fået udført arbejde i fællesarealet.
Samfundet er baseret på at borgerne efterlever love, regler m.m. Hvis de ikke
gør det, bliver det juridisk kompliceret, især hvis de prøver grænser af, ved at
fjerne rådne træer, skårlægge græs og genvækst m.v.

LANDBRUGSKØRSEL PÅ GRUNDEJERFOREINGENS VEJE
En af landmændene benytter grundejerforeningens grusveje til kørsel med
maskiner og transportvogne.
Hidtil har grundejerforeningen udtrykt sin villighed ved at lade landmanden
betale 250 kr årligt for dette . . .
Bestyrelsen har nu - indtil videre mundtligt - indgået aftale om, at landmanden
årligt erlægger 2 læs stabil grus a 12 m3, for grundejerforeningens fortsatte
villighed.

BÅDE PÅ STRANDEN
Bestyrelsen anmoder om, at både fjernes fra stranden 1 november - 1 marts,
således at skovholdet kan arbejde i området. Både ved stranden, i
grundejerforeningens fællesareal, skal være forsynet med husnummer.
Der ligger mange både i området ved petanquebanen, også gamle både, uden
husnummer.
Efter 1. november kan grundejerne risikere at bådene fjernes af bestyrelsen.
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BADEBRO
Trods corona-krisen har bro-holdet fået badebroen sat ud, og taget ind igen.
Broholdet har i år arbejdet med ”minimum-bemanding” på grund af coronakrisen.
Grundejerne opfordres til at melde sig til bro-holdet, så holdet har en skare af
frivillige at vælge imellem. Grundejerne må gerne tilmelde ”stærke”
familiemedlemmer, idet der som minimum skal bruges 4 stærke mænd til at
håndtere brofagene.
Badebroen fik sidste år ny bænk, i galvaniseret stål og kalmarbrædder, i år en ny
trappe i galvaniseret stål.

HUNDE I OMRÅDET
Husk at hunde føres i snor. Det er IKKE tilladt at lukke sin hund ud af
terrassedøren, så den kan lufte sig selv i fællesarealerne - og på andre folks
matrikler.
Hvis man møder en omstrejfende hund - og kan kalde dem til sig - er den
bedste løsning at aflevere den til Skive Politi. Det vil koste ejeren mindst 5000
kr.

DIVERSE
ASTRUP VIG NYTS FREMTID.
Bestyrelsen har drøftet udvikling af Astrup Vig Nyt, fra trykt hæfte til
elektronisk nyhedsbrev.
Det trykte hæfte kræver en del arbejde, ud over skrivning og redigering. Hæftet
skal trykkes, foldes, hæftes, kommes i kuverter (plasticposer), adresseres og
distribueres. Hvis bladet skal distribueres via postvæsenet, er det en bekostelig
affære, og det tager tid før bladet er modtageren i hænde.
Printning koster os ikke noget for øjeblikket, fordi Bibi har en aftale med sin
arbejdsplads.
Et elektronisk nyhedsbrev vil kunne sendes portofrit via e-mail, være
modtageren i hænde øjeblikkeligt, og vil spare bestyrelsen for alt det manuelle
besvær. Nogle annoncører har meldt tilbage, at annoncer i elektronisk
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nyhedsbrev er ligeså gode som annoncer i trykt blad, så vi vil kunne beholde
annonceindtægterne.

INTERNET
Fiber bredbånd er nu nedgravet i området, og installation kan forventes i
oktober måned, hos de grundejere der har bestilt det.
Mobilmast i nærheden af Astrup Vig er under planlægning, men der kan ikke
forventes ”strøm på” førend i foråret 2021.
Hjemmeside. Husk at informere bestyrelsen om Jeres e-mail-adresse, ellers kan
I ikke få adgang til den lukkede del af hjemmesiden. Husk at ændre den
midlertidige adgangskode første gang I logger på - ellers virker det ikke anden
gang.

TØMNING AF SEPTIKTANKE
FKSSlamson kloakservice tømmer bundfældningstanke hvert andet år, også i
2020. Nogle sommerhusejere har mistanke om at de IKKE har fået tømt tanken,
selvom de har fået kvittering, og skal betale for det.

LINE-MUSLINGER
Ud for nogle sommerhusområder nord for Astrup Vig er der etableret linemusling-anlæg i fjorden. Dette giver øjensynligt forskellige problemer, bl.a.
reflekser fra de mange bøjer, masser af måger, men værst klumper af afrevne
liner, der driver op på stranden.

22

Aktivitetskalender for 2020 og 2021:
22.10

Astrup Vig Nyt nr. 3

15.11

Ekstraordinær generalforsamling kl.

xx.02

Bestyrelsesmøde

27.03

Astrup Vig Nyt 1 – 2021

30.04

Udflugt i området kl. 18:30

01.05

Bro-udsætning (koordineres af bro-formand)

xx.05

Bestyrelsesmøde

08.05

Udflugt i området kl. 18:30

22.05

Generalforsamling kl. 14:00 til 16:00

22.05

Fællesspisning efter generalforsamling kl. 17:00

19.06

Oprydningsdag kl. 08:00 ved vandet

26.06

Sankt Hans bål på stranden kl. 21:00

26.06

Astrup Vig Nyt nr. 2

24.09

Bestyrelsesmøde

25.09

Bro-indtagning (koordineres af bro-formand)

16.10

Astrup Vig Nyt nr. 3
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Kontaktpersoner i Grundejerforeningen
E-mail: astrupviggrundejerforening@gmail.com
Bestyrelsen: Esper Thygesen, Astrup Vig 89 ( Formand )
Tlf.: 60228551
e-mail: esper@havskovthygesen.dk
Hans Jacob Petersen, Astrup Vig 84 (Næstformand )
Tlf.: 40455875
e-mail: mashjp@bmail.com
Per Svenning Jensen, Astrup Vig 54 ( Kasserer )
Tlf.: 40709629
e-mail: ps@deif.com
Henrik Bjerre, Astrup Vig 134 ( Sekretær )
Tlf.: 41785200
e-mail: bjerre@it.dk
Bibi Arlund, Astrup Vig 43 (redaktør af bladet)
Tlf.: 26 18 04 97
(Webmaster)
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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