
 

Beretning fra Strandudvalget 2018   v/Sven Thomsen 

Efter sidste års fantastiske sommer med et stort besøgstal på vores strand, var det 

på tide at sørge for at adgangsforholdene var i orden , så de mange beboere og 

gæster kunne komme sikkert til og fra vores gode badestrand. Trappen ud for 

Rughavevej var mest slidt/medtaget så der måtte gøres noget. Et tilbud fra en 

entreprenør, omhandlende en betontrappe som er næsten vedligeholdes fri , ville 

med et nyt gelænder løbe op i over halvtres tusinde plus moms . Det fandt vi i 

bestyrelsen var en kende i overkanten af vores forventning , plus det, at en 

betontrappe falder dårligt ind i vores naturskrænt. Vores alternativ var trin og vanger 

i massiv egetræ købt på det næsten lokale savværk i Fentsten. Da vi havde 

forespurgt om prisen på træet , var der ingen tvivl i bestyrelsen om, at vi for det 

første, for en femtedel af den oprindelige tilbuds pris , og for det andet ,kunne have 

god gavn af, at prøve at samarbejde om et fysisk projekt. Efter god planlægning, gik 

alle mænd og kvinder i gang den første November . Det viste sig at være en lærerig 

arbejdsdag på tværs af vore forskellige faglige baggrunde. Projektet var færdig på 

en arbejdsdag , med alt inclusive pauser. - I øvrigt er der en video på foreningens 

hjemmeside , som viser nogle af de strabadser bestyrelsen var udsat for.  

Selv syntes vi, at resultatet var så flot, at vore to øvrige trappeforløb efterfølgende 

blev repareret med egeplanker i samme design . Det er nu med en god 

fornemmelse, vi tilbyder alle en sikker og komfortabel adgang til og fra morgenbadet 

eller strandturen. Vi har endvidere for nylig, fået bevilliget tre styk egetræsbænke 

opsat i nærhed af badebroerne. Erfaring viser at bænke kan have flere funktioner. 

Observationsplads for børn på broen, rasteplads for vandrere langs vandkanten og 

stativ for badehåndklædet m.m. 

Den sydlige træbadebro måtte lide den skæbne, at være for svag til at modstå vind 

og vejr. Kraftig østenvind med store bølger ødelagde det, der var tilbage, og 

resterne blev fjernet. Vi måtte endnu engang til tasterne for at søge midler til en 

helårs stålbadebro. Sideløbende søger vi om byggetilladelse hos Vand og Miljø. De 

kræver en del dokumentation, bl.a. opmålinger, tegninger og placering i terræn. Det 

er vi i skrivende stund i færd med at fremskaffe fra leverandøren NBC Marine. Når 

disse fremkommer skal de tilbagesendes Vand og Miljø til behandling og 

forhåbentlig hurtig godkendelse . 

Om det er hyppigere kraftig vind fra øst eller øget vandstand i bugten der er årsag til 



at vores forstrand langsomt forsvinder, har vi forespurgt kystdirektoratet . Vi fik et 

fyldigt svar tilbage om diverse mulige tiltag , men efter deres mening med ringe 

effekt . Men ansvaret for kystlinjen er overgået til Aarhus kommune for et års tid 

siden, og dem har vi ikke været i dialog med endnu. Henvendelsen er med henblik 

på, at gøre myndighederne opmærksom på problemet før skaderne bliver 

uoprettelige.  

Som afslutning vil jeg fremhæve den pæne tilstand vores strand fremstår i. Det 

skyldes først og fremmest at skraldespandene benyttes og at de tømmes 

regelmæssig. Også at de hunde høm-høm poser i de seks stativer som er placeret 

på de vigtigste hundelufter ruter , flittigt bliver brugt. Stativerne bliver hyppigt fyldt 

fyldt op , men det sker at de løber tomme. Det er vores mål at intet må efterlades 

fordi der manglede en pose.  

      


