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Affaldsindsamlingen søndag den 18. april 2021 
Flere har meldt sig til indsamlingen. Vi kan godt bruge lidt flere hænder. Du kan stadig nå at tilmelde 

dig på hjemmesiden HER  

 

Generalforsamling 2021 
Generalforsamlingen er fastsat til fredag den 11. juni. Denne dato holder vi indtil videre fast ved. Vi 

tager løbende bestik af situationen og forholder os til de COVID-19 restriktioner der måtte være 

gældende. Der åbnes derfor først for tilmelding en måneds tid før. 

Ny bænke ved stranden 
Vi har de senere år fået sat helårsbænke op ved stranden, så man kan sidde og nyde udsigten ud over 

vandet. I år vil der blive sat yderligere 3 bænke op, 2 ved strandengen og 1 på stranden foran 

Campingpladsen. Dette sker i tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Krydsfelt Norsminde Se mere 

HER. 

Vejene 
Vi skal endnu engang påpege at vores vejgræsrabatter er meget udsatte ved den relativ tunge trafik på 

vejene. Når der sker en skade, er det grundejerens pligt at genetablere det ødelagte kort tid efter. 

Vejgræsrabatterne er IKKE en del af sommerhusgrunden, heller ikke foran indkørslen og må ikke 

bruges til lagerplads og ej heller til langtidsparkering af forskellige containere, køretøjer mv. 

Cykelstien til Ajstrup Strand 
Har du været inde og givet din opbakning til dette projekt? Der er brug for alle kræfter. Gå ind HER  

Fartdæmpning 
Der er nu etableret fartdæmpning og 20 km zone på 4 sommerhusveje. Der forestår lidt efterjusteringer 

af de nye vejbump. Tak for den gode opbakning til at holde hastigheden nede på 20 km, hvilket er sund 

fornuft og giver rigtig god mening. Nogle varebiler og leverandører har tilsyneladende stadig lidt svært 

ved at køre langsomt, men det har vi fokus på. Yderligere har pt. 7 sommerhusveje ønsket 

fartdæmpning, og nogle af disse bump vil blive etableret hen over sommeren. Se yderligere detaljer på 

hjemmesiden. 

 

Odderkysten 
Bestyrelsen har igen i år omdelt denne guide til alle i grundejerforeningen. Vi ønsker god læsning. 

 

Adresser 

Ny privat adresse/opkrævnings adresse, husk at sende besked til kassereren på 

ajstrupstrand@gmail.com, så opkrævningen på årets kontingent fremsendes til rette vedkommende. 

http://www.ajstrupstrand.dk/
http://www.krydsfelt-norsminde.dk/
http://www.ajstrupstrand.dk/affaldsindsamling-31-marts-2019/
http://www.ajstrupstrand.dk/wp-content/uploads/2021/04/Baenke-2021-Ajstrup-Strand.pdf
https://aarhuslokal.dk/
mailto:ajstrupstrand@gmail.com

