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Strandudvalget har afholdt to møder med Tor Albrechtsen (Tor A), som er 

repræsentant for Aarhus kommunes afd. Center for byens anvendelse og er 

den driftsansvarlige for vores område. På møderne har vi gennemgået de 

tiltag i området som vi har fundet vigtige. Slåning af de grønne arealer, 

fjernelse af roserne, opsætning af broer etc. På strandudvalgets foranledning 

blev vi enige med Tor A. om at søge en eller flere fonde om midler til en ny 

handicapbro, til afløsning af den gamle som var blevet nedtaget p.g.a. dårlig, 

usikker tilstand. Vi fik et positivt svar på vores ansøgning at der var bevilget 

kr. 120.000,- af tilgængelighedspuljen til udbygning af den første bro ved 

campingpladsen til at være en handicap venlig bro. Den skulle være opført 

inden denne generalforsamling.   

 På det sidste møde her i foråret fik vi oplyst at Aarhus kommune ikke ville 

bevilge flere midler til Krydsfeldt Norsmindes projekt arbejde vedr. ideer til 

begivenheder etc. i området. I en skrivelse af 13.05 i år fortæller Tor A. at der 

ikke kommer en ny 4. bro i år, som ellers var lovet i et skriftligt referat, og at 

ledelsen har besluttet at de driftsmidler man har til kysten skal prioriteres 

udfra Krydsfeldt Norsmindes fælles ønsker for området. Dette er hele 

bestyrelsen enige om ikke er acceptabelt for Ajstrup Norsminde 

Grundejerforening. Den nyvalgte bestyrelse bør som noget af sin første 

opgave tage stilling til hvad vi vil foretage os i den anledning.  

Broerne – placering af broerne. Nogle medlemmer er utilfredse med den nye 

placering af broerne. De har modtaget det svar at broernes placering er 

vedtaget af det  tidligere strandudvalg. Da vi måtte acceptere at miste én bro 

af kommunale sparehensyn måtte vi fordele afstanden mellem de 

tilbageværende 3 broer så der var nogenlunde lige afstand mellem dem. 

Sikkerhedshensyn spillede også en rolle ved den nu valgte opstilling. Det kan 

ikke uden videre ændres da der er fastgjort en række metalkonstruktioner i 

havbunden som står fast året rundt. Den fjerde bro er stadig en træbro, som 

vi var nødt til selv at reparere da den i vinter blev slået i stykker af en storm. 

Aarhus kommunes rep. Tor Albrechtsen havde i foråret 2015 skriftlig 

tilkendegivet at en af de nye broer ville blive sat op i 2016 til afløsning af 

træbroen. Senere har han meddelt at der ikke for nuværende er økonomi til at 



opsætte en ny bro til erstatning af træbroen. Senest har vi modtaget besked 

fra Tor A. at dette er blevet besluttet på et møde på ledelsesplan og som sagt 

skal midlerne nu søges gennem Krydsfeldt Norsminde.  

Til orientering er Ole Mikkelsen færdig med opgravning af hybenroser. Han 

har gennemgravet det han allerede har været igennem tidligere, som vi 

aftalte, for at vi kommer i bund og han kører tingene væk og  har fortsat et 

stort arbejde med at fjerne/knuse hybenroser på den sydlige del af arealerne. 

Jeg har modtaget en klage over fjernelsen af roserne her og skrevet tilbage 

med forklaring herom. (Bekæmpelse af invasiv art). (Uddrag af brev fra Tor A 

blev læst op). 

Henvendelser fra medlemmer: 

Ang. Campingvogn parkeret på stranden. Et medlem henvendte sig og bad 

mig om at fjerne campingvognen. Et ældre medlem af vores forening var 

blevet alene i sit hus og var blevet bange for at nogen i campingvognen ville 

skade ham. Efter et par kontakter med Aarhus kommunes afd. for området 

endte det med at jeg blev bedt om at henvende mig til politiet for at bede dem 

fjerne den. I første omgang mente ejeren af vognen at han havde ret til at 

stille vognen hvor den stod, selvom den stod lige ved skiltet med 

campingvogne på stranden forbudt, men da han hørte politiet var på vej, blev 

den fjernet.  

Ang. fjernelse af flåde ved stranden etc. Efter flere klager over en flåde 

fremstillet af tomme olie tønder om vinteren beliggende på stranden, om 

sommer fortøjet et stykke ude i vandet, undersøgte jeg hvordan det forholder 

sig med at lade flåder ligge ved eller være fortøjet på havet ved stranden. 

Dette er ikke tilladt uden accept fra gældende myndighed og det er slet ikke 

tilladt at bruge en fortøjet platform til afsæt for vandschootere/knallerter. 

Vandschootere skal sejle mindst 300 m. fra kysten. Eneste mulighed for at 

sikre dette er at den enkelte grundejer kontakter politiet hvis man konstaterer 

at en vandschooter sejler for tæt på kysten. Da Tor A. havde fået flåden 

fjernet blev jeg kontaktet af flådens ejer som gerne ville vide hvor han kunne 

finde den.  



Et medlem ville gerne vide om man selv måtte bekæmpe, klippe og fjerne 

roser fra området. Det må man gerne ifgl. Tor A. under forudsætning af at 

man efterfølgende bortskaffer sit afklip. 

D. 01.06 afsluttede Ole Mikkelsen det store arbejde med at fjerne/knuse roser 

på strandarealerne i det sydlige af grundejerforeningens område. Denne 

fremgangsmåde er blevet anvendt efter man har haft gode erfaringer hermed 

fra andre områder. Med dette års bekæmpelse af roserne  er også det 

grønne samarbejde  afsluttet som foreningen og kommunen i fællesskab har 

forestået. Det beløb der var afsat hertil er nu opbrugt.  

Blåt flag: For at opnå blåt flag til én strand er der rigtigt mange krav der skal 

være opfyldt. Først og fremmest skal vandkvaliteten være i top. Det fremgår 

bla. af reglerne at hunde ikke må gå i vandet ved en strand med blåt flag 

p.g.a. af de mang kolibakterier som hunde afgiver til vandet og så skal vi 

huske at alle hunde skal føres i snor gennem hele badesæsonen.   

Strandudvalget håber vi kan bevare det gode forhold til rep. for Aarhus 

kommune og at vi stadig kan bibeholde den direkte kontakt så vi kan aftale 

hvilke arbejder der fremover skal udføres på vore arealer  ved stranden.   

 


