
Referat af
Ord i nær generalforsam I i ng
i Ajstrup Strand og Norsminde grundejerforening
fredag den 9. juni 2017 , kl. 19.00 (spisning kl. 18.00)
Norsminde kro, Gl. Krovej 2,8300 Odder

Dagsorden iht. vedtægterne
1. Velkomst ved formanden

2. Yalg af dirigent. Flemming Toft blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik dermed over til 3. punkt på dagsordenen og gav
ordet til formanden Leif-Henning Jensen

3. Bestyrelsens/ formandens beretning v. Leif-Henning Jensen
Se beretningen på www.ajstrupstrand.dk
Formandens beretning blev godkendt med applaus uden yderligere spørgsmå1.

Strandudvalgets beretning v. Bent Strobel. Godkendt.
Se beretning på www.ajstrupstrand.dk
Der blev spurgt om kommunen fortsat vilforetage bekæmpelse at de invasive roser på skrænterne
Bestyrelsen svarede at kommunen har oplyst at den pt. er ved at lægge de fremtidige
bekæmpelses planer i kommunen.
Samtidig blev der spurgt om kommunen har sat et antal på de trapper som kommunen mener at de
vil vedligeholde.
Arhus Kommune tager pt. ikke ejerskab at de etablerede trapper og det forventes at kommunen
kommer med en mere udførlig redegørelse.
Der blev spurgt om bestyrelsen fortsat vil kæmpe for en stålbro frem for træbroen, nu hvor der sker
ændring i bestyrelsens sammensætning, og kan man som menig grundejerforenings medlem gøre
noget for at hjælpe ved evt. at kontakte kommunen?
En ændring i bestyrelsens sammensætning ændrer ikke holdningen og kampen for at tilgodese
medlemmernes interesse. Kommunens princip og udmelding er at de kommunikerer med
Grundejertoreningen og Krydsfelt Norsminde og medlemmerne vil ikke kunne egenhændigt kunne
skabe et øget pres på en afgørelse.
Hvem har mandat til at bestemme over vort kyst- og strandområde? Grundejerforeningen eller
Krydsfelt Norsminde?
Bestyrelsen oplyste at Krydsfelt Norsminde er en interesse og ide organisation og her er ikke tale
om en beslutningsdygtiginsfans. Århus Kommune er beslutningsdygtig i området nord for
Norsminde og Odder kommune syd for Norsminde.
Der blev forespurgt om hvem der er forsikringsansvarlig angående trapperne ned til stranden ved
evt. ulykker, når Arhus kommune foreskriver at dette påhviler den der har etableret trapperne.
Bestyrelsen kunne oplyse at Kommunen arbejder på at skabe klarhed omkring hvem der har
etableret de enkelte trapper og bestyrelsen vil naturligvis følge op på dette.
Der blev forespurgt hvorfor badebroerne er så høje?
Bestyrelsen oplyste at grunden til højden, er for at undgå at broerne ikke "løftes fri" ved højvande
og i stormvejr.
Der blev forespurgt om hvem der er forsikringsansvarlig, når der opstilles redskaber eller lignende i

området.
Bestyrelsen kunne optyse at det er Århus kommune, da de etablerer og opsætter redskaberne.
Der blev forespurgt om hvem der vedligeholder trapper og stierne ned til vandet.
Bestyrelsen afuenter at kommunen kommer med et konkret svar. lflg. Kommunen er det dem der
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har etableret trapper og stier. Det blev oplyst at kommunen tidligere har taget ejerskab af trapper
mv.
Vejudvalgets beretning v. Jørn Stæhr. Godkendt.
Se beretning på www.aistrupstrand.dk
Der blev forespurgt om mulig bekæmpelse af rotter, da det var opfattelsen at kommunen ikke er
lydhør overfor problemet og spiller bolden videre på trods af tv-inspektion og afpropning af
stikledninger som kommer fra mosen.
Bestyrelsen kan desværre ikke tage ansvar i skadedyrsbekæmpelse, da dette hører under Århus
kommunes skadedyrsafdeling. Alle har lovbestemt pligt til at anmelde evt. obseruation af rotter.
Det blev forespurgt om det ikke er muligt at gøre noget ved hastigheden på Ajstrup Strandvej, da
der generelt opleves at der køres med meget høj hastighed.
Bestyrelsen har været i dialog med kommunen som har afuist at gøre noget ved dette. Bestyrelsen
henviser til at man som borger kan kontakte politi, angående en fotovogn.
Samtidig forespurgtes til hvad der kan gøres ved dem der "camperer" på græsarealet ved
parkeringspladsen og langs stranden.
Bestyrelsen har været i lignende situationer og anbefaler at man kontakter politiet.
Det blev oplyst at Århus Kommune har deres egen app, hvor man kan tage billeder af et hul ivejen
eller en farlig situation og sende til kommunen hvorefter de erfaringsmæssrgt snaresf udbedrer
skaden. ldeen hermed givet videre.
Der blev forespurgt til tidshorisonten for hvornår grusvejene er etableret i en stand så de ikke
støver på grund af for høj fart, og hvorfor bruger vejudvalget ikke DUSTEX som granulat på vejene
da det har ry for ikke at støve.
Bestyrelsen svarede at hvis der skulle bruges DUSTEX, ville man være nødsagtigt til at hæve
kontingentet betydeligt. Det er desvæne som oftest, sommerhusbeboerne selv i området, som
kører med alt for høj fart, hvilket bl.a. resulterer i støvgenerne og øget ulykkesrisiko. En ide til
selvhjælp vil være at tage en dialog med fartsynderne. Bestyrelsen arbejder videre med mulig
fartdæmpende tiltag.

4. Regnskab, budget v. kasserer Arne Skjærris
Regnskab og budget godkendt

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:

- Leif-Henning, genvalgt
- Arne Skjærris, genvalgt
- Bent Strobel, udtræder af bestyrelsen
- Sven Thomsen, indtræder i bestyrelsen

7. Yalg af suppleant
- Bente Moesgaard, valgt til 2 suppleant

8. Valg af revisor
- Peter Laursen, genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant
- Dorthe Harmsen, genvalgt

10. Eventuelt
Der blev stillet forslag om at rottebekæmpelse, tages op som et punkt på næste generalforsamling
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Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt den nyvalgte bestyrelse et konstituerende møde,
hvor alle bestyrelsens medlemmer deltog, inkl. suppleanter.

1. Leif-Henning Jensen blev valgt som formand for bestyrelsen og som web-master.
2. Jørn Stæhr blev valgt som næstformand samt formand for vejudvalget.

3. Svend Thomsen blev valgt som formand for strandudvalget
4. Arne Skjærris blev valgt som kasserer og repr. i Fællesrådet
5. Thomas Hollitsch blev valgt som sekretær og medlem af vejudvalget
6. Freja Laustsen blev valgt som repr. i krydsfelt Norsminde
7. Bente Moesgaard blev valgt som medlem af strandudvalget
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