
1 
 

 
 
 
 
 
 

AJSTRUP STRAND OG NORSMINDE GRUNDEJERFORENINGS 
GENERALFORSAMLING fredag den 10. juni 2022 

 
 

Strandudvalgets BERETNING 2021 
Sven Thomsen 

 

Jeg vil starte med lidt statistik omkring udgifter til omdeling af hundeposer. I det forløbne 

regnskabsår er der indkøbt for 2095,- kr hundeposer. Med en pris på femogtyve ører per styk 

er der forbrugt 8380 poser . Det er en anseelig mængde, men uden det stykke arbejde med 

omdeling og vedligeholdelse af vore syv stationer, ville området nok bære mere præg af et 

stigende antal  uopsamlet efterladenskaber. Jeg vil gerne her påpege at det i perioder svinger 

en del med at få samlet op - og det skyldes nok det faktum at vi ser et stigende antal 

hundeluftere i området, som lige skal lære vores regler, med at enhver hunde ejer er ansvarlig 

for sin hunds adfærd ! Som afslutning hertil, vil jeg rette en stor  tak for god hjælp fra flere 

helt frivillige, til opfyldning af hundepose stationerne. Det er delt ud på flere hænder så ikke 

opgaven bliver for voldsom. 

Det vi her lige har hørt, skulle gerne føre posen hen til en skraldespand ! Det kan være den 

man har derhjemme, eller en af dem som står langs med stranden . Eller rettere stod ! 

Lige før påske, valgte Aarhus Kommune nemlig at flytte de eksisterende, godt placerede 

affaldsspande, sammen på tre stationer. Vi tog kontakt til Grønne områder, som det hører 

under ! Det var en ny ordning med henblik på affaldssortering - i tre eller fire kategorier. 

Meeeeen dette var ikke lige helt klar med piktogrammer og skilte. I skrivende stund venter vi 

svar på hvornår det nye tiltag bliver søsat. Og som vanlig mangler vi information om sådanne 

nyheder, men når/hvis den dukker op, kommer det med i et nyhedsbrev . 

Vi ejer også en badebro, og den bliver flittigt brugt - vinter og sommer. Men vejret var ikke 

helt god ved den her i vinter. Nordøstenvind er det værste. Høje bølger rev to brofag løs, og 

der måtte nye bolte og beslag monteres, før den kunne bruges igen. Handicap badebroen mod 

nord, fik som forsøg hos kommunen, også vinterbade status, men den led større overlast, og 

måtte have eksperthjælp før vinterbaderne kunne bruge denne igen .  

 


