Til medlemmerne af
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
22. juni 2022

NYHEDSBREV
Information fra bestyrelsen
Se også nyheder på hjemmesiden - www.ajstrupstrand.dk og www.krydsfelt-norsminde.dk
Så er sommeren over os. Snart er det midsommer. Dejlige stunder venter i sommerhuset, på stranden og
i vandet. Hermed ønsker Grundejerforeningen alle vore medlemmer en god sommer sammen med
venner og familie samt skønne udendørs aktiviteter.

Sankt Hans aften ved Ajstrup Strand
Traditionen tro afholder Grundejerforeningen i samarbejde med campingpladsen CampOne Sankt Hans
bål torsdag den 23. juni på engen udfor Engbovej.
Der bliver båltale ved sognepræst Line Villefrance, sang samt naturligvis en flot bålafbrænding. Der er
gratis is til børnene. Arrangementet starter kl. 20:30.

Parkeringspladsen ved Jolleklubben
Aarhus Kommune har netop færdiggjort en større udvidelse af parkeringspladsen ved jolleklubben. Det
giver ekstra 19 p-pladser. Det skulle gerne afhjælpe de ofte store problemer der er med at parkere tæt
ved Norsminde havn.

Generalforsamlingen
Fredag den 10. juni blev den ordinære generalforsamling afholdt på Norsminde Kro. Den var velbesøgt
med 150 deltagere. Hvis du ikke kunne være til stede eller ønsker at se informationerne igen, kan du gå
ind på hjemmesiden og se beretninger, referat, regnskab mv.

Slut med at bruge Roundup i indkørsler, på terrasser mv.
Vil du bekæmpe ukrudt mellem fliserne på din terrasse eller gruset i din indkørsel, skal det fremover
være med midler, der er knap så skrappe som Roundup. Et flertal i Folketinget har netop vedtaget en
lovændring, der gør det forbudt at bruge svært nedbrydelige sprøjtemidler med fx glyphosat (aktivstoffet
i Roundup), på private arealer. Det er fortsat tilladt at anvende godkendte produkter med fx pelargonsyre
og eddikesyre. Forbuddet træder i kraft 1. juli 2022. Se godkendte produkter på Miljøstyrelsens liste.

Hvorfor ikke få det gjort ?
Naturligvis at få dig tilmeldt AURA FællesEL. Det kan ikke være nemmere. Klik HER

Din adresse
Ny privat adresse/opkrævnings adresse, husk at sende besked til kassereren på e-mail
ajstrupstrand@gmail.com, så bl.a. opkrævningen på årets kontingent kan fremsendes til rette
vedkommende.

Fællesbladet
Du kan se hvad der sker i Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd og bl.a. Fællesbladet kan hentes digitalt her.
Link. http://www.beder-malling-ajstrup.dk/
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
Hjemmeside: www.ajstrupstrand.dk CVR 34 55 61 72
e-mail: ajstrupstrand@gmail.com

