Strandudvalgets beretning for 2014 v/ Inge Fensten:
 Møder med Kommunen: Strandudvalget har haft en del møder med
kommunen i foråret i år, telefonsamtaler og en del brevveksling.
 Stranden og"Grønt partnerskab":
Bestyrelsen får hvert år mange henvendelser fra grundejere, der synes
vældig godt om at roserne bliver ryddet, men som ikke forstår, hvorfor
der ikke også bliver ryddet syd og nord for det område hvor vi forsøger
at bekæmpe roserne. Det er henvendelser fra folk på gaden og
stranden og e-mail henvendelser. På baggrund af disse henvendelser
har jeg lovet at forklare dette og kort opsummere aftalen om "Grønt
Partnerskab" og projekt strandrose bekæmpelse:
Før vi begyndte at bekæmpe strandroserne ved opgravning, havde
kommunen slået/klippet dem hvert andet år. Dette medførte kun at
roserne bredte sig med lynets hast, så noget måtte gøres, hvis
sandstranden ikke skulle ædes op af stikkende roser. Kommunen
havde ikke midler på budgettet til effektiv bekæmpelse.
De roser der bliver ryddet, er på initiativ af strandudvalget, hvor jeg for
fire år siden søgte og fik bevilget fondsmidler ved Naturstyrelsen til at
bekæmpe Rynkebladet Strandrose som er en invasiv planteart.
Kommunen gik med i et "grønt partnerskab" sammen med os, så vi i
fællesskab kunne forsøge en ny metode til at bekæmpe roserne. Til
projektet udvalgte vi strand strækningen langs Strandvejen, da det var
der stranden var smallest og mest truet med at blive opslugt af roserne.
Strandbredden var kun fra 4-10m bred og mindre ved højvande.
Metoden var opgravning, og hvis roserne ikke var blevet gravet op,
havde der i dag på den strækning ikke været noget sted hvor man
kunne opholde sig eller lægge sig på et tæppe, idet stykket ville være
så smalt, at bølgen ville skylle ind over det.
Håbet var at roserne kunne graves op på strækningen over et par år.
Men der kommer hver gang nye små skud op, da maskinføreren ikke
har gravet dybt nok de tidligere år, men skåret rødderne over under
sandoverfladen. Der sidder 100 vis af små skud på rødderne, som kun
venter på at komme op og danne en ny busk. Så det er vigtigt, at alle
rødderne kommer op.
Det er altså nu 4. år der bekæmpes Strandroser ved opgravning. I år
lykkedes det at overtale maskinføreren til at grave dybere, så der kom
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mere af rødderne med op, også de mange små grønne skud der sidder
på rødderne under sandet. Og alle de store buske er nu fjernet ud til
den bræmme der danner skel til køre stien. Jeg tror vi snart har
kontrollen over roserne i dette område. De opgravede roser er kørt
væk, og stranden står nu flot og bred med plads til at ligge og sole sig
og lege med børnene, uden for "bølgens" rækkevidde.
Der er så altså kun et år tilbage af det projekt, som vi indgik med Århus
kommune i 2011. Jeg havde håbet på, at rydningen i år kunne udvides
længere mod syd og nord, da der jo selvsagt ikke var så mange roser
tilbage nu, som tidligere år, på den valgte strækning. Men
entreprenøren siger, han har brugt samme antal timer som tidligere år.
Jeg håber der ikke er så mange rosenskud til næste år, så der
forhåbentlig kan blive tid til at grave længere syd og nordpå næste år,
eller at kommunen forhåbentlig kan findes en anden løsning til at holde
roserne væk fra stranden. Jeg ved at der arbejdes på landsplan for at
finde en løsning. Måske har min efterfølger mod på at søge nye
fondsmidler til projektet, så der kan sættes ind igen. Ellers kan jeg kun
opfordre til at I selv tager kontakt til kommunen, som jo faktisk har pligt
til at holde strandroserne nede, da det er en invasiv planteart som
spreder sig aggressivt.
 Hunde i snor og badeforbud for hunde ved Blå Flag strande:
Hundeloven er klar! Hunde skal føres i snor på stranden i
sommerhalvåret fra den 1. april til den 30. september. Desuden er det
forbudt at lade hunde bade på strande med blåt flag. Der er 3%
kyststrækning på danske strande med blåt flag, hvor hunde ikke må
bade i havet. Der er 97% kyststrækning i Danmark, hvor der ikke er blå
flag, hvor hunde må bade, og der er hundeskove hvor hundene kan løbe
løs.
Alligevel lader hundeejere deres hunde løbe løs på Ajstrup strand, til stor
gene for rigtig mange mennesker på stranden, badende og dyrelivet ikke
mindst.
Det er faktisk efterhånden umuligt at gå en tur på stranden uden at støde
på mennesker med løsgående hunde. Der er opsat skilte på stranden,
som viser at hunde skal føres i snor, så der er ikke så meget at være i
tvivl om, (og folk ved det udmærket) men det er åbenbart en lov, som
rigtig mange mennesker ser stort på.
Mange kommer kørende med deres hunde udefra og slipper hundene
løs, det er ikke nødvendigvis nogen af jeres hunde. Men en opfordring
herfra til alle. Hold jeres hunde i snor på stranden, så alle kan færdes
trygt og nyde livet på stranden.

Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
Hjemmeside: www.ajstrupstrand.dk
e-mail: ajstrupstrand@gmail.com

 Badebroernes opsætning er desværre i år blevet en hel del
forsinket i forhold til den aftale vi har med Århus kommune, om at
badebroerne skal være oppe senest 1. maj.
 Nye broer: En af mine hjertesager på stranden, er badebroerne. Jeg
har hvert år argumenteret overfor kommunen, for at få skiftet de gamle
træ broer ud til nye og bedre badebroer, som er nemmere at sætte op
og tage ned. Opstillingen og materialet på vore broer, har simpelthen
været for dårlig de sidste år, og broerne bliver smadret af bølgerne flere
gange i løbet af sommeren. Derfor alt for dyre i drift, både vedrørende
opstilling, nedtagning, nye pæle, trapper, reparationer m.m..
Kommunen har hidtil ikke villet ændre bro typerne, men har derimod de
seneste 3 år sagt at de ville spare en bro væk. Vi har måttet kæmpe i
strandudvalget, for at bevare de 5 broer. Igen i år fik vi at vide, at
kommunen ikke havde råd til vores 5 broer, men var nødt til at spare en
bro væk. I år blev der igen strittet kraftigt imod dette herfra, - det er
simpelthen så værdifuldt med de broer og det er livet og
samlingspunkterne på stranden, og der er altså mange sten i
strandkanten ved Ajstrup strand. Vi talte igen om aluminium broer, som
på sigt er billigere. Jeg indhentede tre tilbud og Tor Albrechtsen fra
kommunen regnede på tallene frem i tiden, og kom frem til, at det var
billigere på sigt med nye broer. Han gav os et tilbud, vi ikke kunne sige
nej til, nemlig 3 nye aluminium broer, med fine brede træ gangbroer i
2015 og yderligere 1 ny bro 2016, som erstatter den nuværende træbro
på Norsminde strand. Derudover skulle handicap broen, renoveres. Til
gengæld skulle der spares èn bro væk. Kommunen havde kun råd til at
opstille de tre broer i år, samt en ny yderligere i 2016. Men det lykkedes
at forhandle således, at den fjerde bro kom op i år også. Altså i form af
træbroen, som jo alligevel var lagt ud på stranden. Jeg mente det ville
være meget problematisk, hvis der kun kom tre broer op. Vi blev enige
om i bestyrelsen at vi kunne gå med til at dele omkostningen med
kommunen til opsætningen af træbroen, således at vi skal betale 5.000
kr. i år for at få træbroen sat op.
Det bliver så sådan at alle kommer til at gå lidt længere efter en bro nu,
idet der er sparet en bro væk og afstanden mellem broerne er blevet
større.
Nogle vil være kede af at broerne er flyttet væk fra dem og andre vil
glædes over at de er kommet tættere på dem. Vi håber at I alle bliver
rigtig glade for de fine nye broer, som er driftssikre og lette at tage ned
og sætte op, da fundamentet bliver i vandet om vinteren. De fire broer
skulle ifølge aftalen og opmåling og markering være placeret med ca.
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lige stor afstand og på steder hvor der er mindst muligt tang og samtidig
bred sandstrand omkring. Det skal dog lige bemærkes, at der er sket en
fejl fra kommunens side, og den 3. bro er placeret forkert. Den er faktisk
stik imod aftale placeret på det værst tænkelige sted på stranden, hvor
bølgen er værst, hvor bølgen kaster store sten ind på stranden og hvor
der ikke er sandstrand omkring broen, samt at den er for langt væk fra
det sydlige hjørne af strandvejen, i forhold til den aftalte placering. Men
bestyrelsen har fået løfte fra både Tor Albrechtsen, som har stået for
bro opsætningen, og fra hans overordnede Andy Tomes om at broen
flyttes til det oprindeligt aftalte sted hurtigst muligt. Vi har rykket for en
dato, men har endnu ikke fået den.
 Handicap bro: Dybt beklageligt holdt aftalen om at vi kunne beholde
handicap broen ikke. Tor Albrechtsen fortalte, at de alligevel ikke havde
råd til at renovere den. Jeg havde foreslået, at de kunne bruge de
bedste af de gamle brofag, som alligevel skulle destrueres, til en ny
gangbro og brodæk på handicap broen og sætte en ny kant rundt og
give den en gang træbeskyttelse, samme farve som de nye broer. Men
de mente ikke den var god nok og mente at den ville skille sig for meget
ud i forhold til de nye broer. Så den kom væk. Jeg synes det er rigtig
ærgerligt og flovt, at kommunen sparer noget væk, som giver rigtig god
mening for dårligt gående, kørestol brugere og ældre. En mulighed for
at de kunne komme tæt på vandet, og sidde på en bænk, slappe af og
nyde udsigten!
 Strandrydnings dag: Igen i år, har bestyrelsen inviteret grundejerne til
oprydnings dag på stranden. Vi får dagligt rigtig mange positive
tilkendegivelser for de ting der bliver gjort på stranden, og som tidligere
nævnt, også mange henvendelser om at området for oprydningen bør
udvides nord og sydpå. Men desværre er der ikke mange udover
bestyrelsen der vil bidrage, gøre en indsats og støtte op om arbejdet på
stranden. Vi holdt strandoprydningsdag søndag d. 31. maj kl. 10.0012.00.
Der kom 10 friske personer (6 husstande var repræsenterede) ud af
550 husstande, hvoraf var de 4 personer var fra bestyrelsen :-)
Men - tusind tak til de friske mennesker der mødte op! Vi fik samlet 2
trailerfulde og der blev gået grundigt til den. Et rigtig flot resultat! Vi fik
gravet de små rosenskud op som maskinen havde overset, samt samlet
tørre sorte døde grene op mm. Bagefter hyggede vi os med lidt grill, øl
og vand, som grundejerforeningen var vært for.
Hvis bestyrelsen næste år, har mod til at gentage
invitationen/opfordringen, håber jeg, at der sidder nogen her i salen, der
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får lyst til at bidrage med en hånd til et godt formål, og støtte op om
bestyrelsens arbejde, til glæde for alle der benytter sig af og eller nyder
synet af stranden.
 I lighed med sidste år er vi blevet lovet græsslåning på arealerne
ved stranden, skrænten omkring trapperne og køre stierne. De er
bare ikke rigtig kommet i gang endnu.
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