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Efter endnu et år hvor vores strand er blevet flittigt benyttet, af badegæster, naturelskere og 
hundeluftere, er det tid til status. De fleste er selvfølgelig lokale, men jeg har talt med flere som kører 
hertil i bil for at gøre brug af vores dejlige omgivelser. Og ikke mindst vores egen badebro , som vi får 
meget ros for at have etableret. Den havde et års fødselsdag den 25. maj, og den eneste reparation der 
skulle laves , fremkom  i forbindelse med  fjernelse af isdannelser efter blæsevejr og frostgrader i 
februar måned, var et pictogram med hovedspring forbudt. Den er solid og klarer forhåbentlig mange 
års brug endnu. Vi fjerner løbende diverse begroninger på trappen som tang og ruhr. (sneglehuse) 
Med hensyn til det nye fritlagte udløb fra Østerlavsbækken mod syd , kunne det se ud som om 
løsningen ikke er den rigtige ! Havet går sine egne veje , og meget hurtigt efter at der er gravet store 
mængder sand og sten væk fra mundingen, skubber bølgerne nyt materiale ind. Hvis dette fortsætter, 
går der ikke lang tid inden vi har klitter på Ajstrup Strand. Vi har endnu ikke kontaktet den ansvarlige 
myndighed som har ejerskab på driften af udløbet, men fortsætter den uhæmmede ophobning af 
sand på strandstykket, må vi gøre indsigelse. 
Vore standere med poser til hundeefterladenskaber, - nu syv styk, har været igennem en lang 
forbedringsproces. En herboende, lad os kalde ham opfinderen, syntes de første og lidt forældede 
holdere kunne forbedres, og det fik han sandelig ret i. En meget gennemtænkt og helt igennem genial 
konstruktion blev fremstillet som prototype, opsat og afprøvet i en længere periode. Den blev vel 
modtaget af brugerne, men poserne kunne ved vindens kraft rulle ud af sig selv. Også det kunne 
opfinderen løse. Så nu har vi syv supereffektive rulleholdere med dobbelt kapacitet, to ruller i hver. 
Forbruget er steget en del gennem det sidste års tid og nu er mængden oppe på cirka 12.000 per år, 
hvilket i højsæsonen er to ruller om dagen a 40 styk.  
Det stigende antal gæster i området har også medført en øget mængde affald, såsom emballage fra 
fastfood , dåser og flasker. Langt de fleste er gode til at rydde op efter sig, men alligevel ligger der ofte 
noget tilbage. Det der kommer i de opsatte skraldespande tager kommunen sig af, og det som er 
tilbage bliver opsamlet af mange lokale, som ønsker en pæn og ryddelig strand. Her vil jeg berette om 
en borger som udviser stort samfundssind. Min kone og jeg har gennem et stykke tid observeret en 
herre som gik med et net og en gribetang og samlede diverse efterladenskaber op og kommer 
fangsten i skraldespandene. Vi var nysgerrige på hvem manden var og tog kontakt til ham. Han 
fortalte os, at det var en slags meditation for ham at vandre en tur langs kanten og samle ting op som 
ikke hørte hjemme her. Vi blev dog noget overrasket, da vi fik at vide at han boede i det  nordlige 
Aarhus, for at køre ned til os en til to gange om ugen, og tilbringe en times tid i selskab med bølgeslag 
og sig selv. 
Sct. Hans aften i år bliver ikke som de foregående. Sidste år måtte vi aflyse pga. forsamlingsforbuddet, 
således at vi ikke havde et arrangement. Vi afbrændte bålet, men havde ingen båltale og ingen salg af 
forfriskninger. Da forsamlingsforbuddet i år er på 100 personer, vil Grundejerforeningen ingen 
chancer  tage, med risiko for en klækkelig bøde på måske ti eller tyve tusinde kroner . Så i år sparer vi 
arbejdsindsatsen til andre gøremål.  
 

http://www.ajstrupstrand.dk/

