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Velkommen til nye sommerhusejere 
I 2019 er der på landsplan solgt mange sommerhuse. Også i vort område har vi mærket, at mange 

ejendomme har skiftet ejer. Det bevirker, at vi har fået mange nye medlemmer. Disse nye 

medlemmer har løbende modtaget mails fra os med de oplysninger, som vi har registreret. Men i 

forbindelse med udsendelse af årets første nyhedsbrev vil vi gerne benytte lejligheden til at byde 

disse nye medlemmer velkommen i grundejerforeningen. 

 

Helårsbadebro 
Grundejerforeningen har de seneste år afsat penge til en helårsbadebro med placering i bugten ved 

Strandbovej. Samme sted som den tidligere badebro. Denne nye badebro forventes opsat på samme 

tidspunkt som de øvrige 3 badebroer, dvs. ca. 1. maj. Vi glæder os til at kunne indvie denne.     

 

Vejvedligehold 

Vejenes tilstand bliver kun værre og værre som følge af den megen regn, så venligst kør forsigtigt og 

det vil sige en max. hastighed på 20 km, for bl.a. at undgå at køre hullerne dybere. 

De grunde, der leder vand ud på vejene fra befæstede indkørsler m.m., anmodes på det kraftigste om 

at etablere render, så overfladevandet ledes ind på vejgræsrabatterne som skal opsuge vandet. 

 

Affaldsindsamlingen 26. april 2020 – vi går plastik-amok  
Sidste år samlede og talte vi cigaretskod. I år skifter vi skod ud med plastik. Vi tæller kilo affald og 

dåser, som vi plejer, men i 2020 vil vi forsøge at tælle antal stykker plastik. Plastik havner hver dag i 

naturen, på vores kyster og i havet – og er til fare for miljø og dyreliv. Plastik er det affald, der findes 

allermest af på vores strande. Det sætter vi fokus på. Der tælles plastik overalt – både det vi finder 

langs kysten, i grøften og alle andre tænkelige steder. Du kan tilmelde dig her  

 

Gåture 
Hvis du er til gåture i selskab med andre - så er der en gruppe, der går fra parkeringspladsen ved 

stranden ud for svinget ved Ajstrup Camping hver tirsdag kl. 10.  

Du skal sætte max. 2 timer af til turen. 

 

Adresse 
Såfremt du har fået ny privat adresse/opkrævnings adresse, husk da venligst snarest at sende besked 

til kassereren på ajstrupstrand@gmail.com, da vi herved opnår, at opkrævningen på årets kontingent 

fremsendes til rette vedkommende. 
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