Til medlemmerne af
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
3. november 2016

Information fra bestyrelsen
E-mail adresser
Bestyrelsen vil kraftigt appellere til at alle medlemmer oplyser/afleverer e-mail
adresse til foreningens kasserer ajstrupstrand@gmail.com. Det vil spare foreningens
medlemmer, og dermed os alle, for en væsentligt omkostning hvert år samt
bestyrelsen for meget arbejde, når vi derved kan undgå at sende postfrankerede breve
ud til flere hundrede medlemmer.
Hvis vi modtager rigtig mange e-mail adresser (ja, helst fra alle), kan det samtidig
medvirke til, at vi kan undgå at forhøje kontingentet, som i dag er noget af det laveste
man finder hos en dansk grundejerforening. Husk samtidig at adresseændringer mv.
altid meddeles kasseren.

Godt naboskab !
Vi sætter alle pris på godt naboskab og lægger stor vægt på at lytte til hinanden.
Bestyrelsen vil derfor opfordre alle medlemmer til at kigge på højden af hækkene.
Du kan samtidig forhøre dig hos de gode naboer, om de føler sig trygge ved at køre
ud fra en af vore sideveje til en mere betydende vej, eller om højden på din hæk er
generende for andre i trafikken. Vi vil jo alle gerne medvirke til at styrke
trafiksikkerheden og undgå uheld på vore veje.
Tal også med din nabo om høje eller meget høje træer, om de er til gene for andre og
hvordan beskæring/fældning måske kunne være en mulighed !
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Hunde i snor
Der er sat skilte op på strandområdet med et påbud om, at hunde altid skal føres i
snor. Denne lovregel gælder hele året og er med til at skabe tryghed hos alle, der
opholder sig i den dejlige natur ved Norsminde og Ajstrup Strand !
Husk på at bl.a. børn og ældre ikke altid er trygge ved at møde hunde uden snor. Af
hensyn til de mange vildtlevende fugle og dyr i området som vi alle gerne vil passe
på.

Hastigheden på vore veje
Hastigheden på vore små sommerhusveje (belagt med asfalt granulat/grus) bør være
på max. 20 km i timen. Bestyrelsen appellerer og henstiller til at dette efterleves, og
samtidig at tænke over at der blot spares få sekunder når der køres alt for hurtigt på
disse veje.

Salgsboder/ Loppemarked
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det i vort sommerhusområde ikke er tilladt at
opsætte salgsboder, salgsinfoskilte eller afholde loppemarkeder. Kun placering af
salgsskilte, der knytter sig til salg af sommerhuse er tilladt.

Invitation til ”strandrensning”
Strandudvalget indbyder til den årlige oprydning/rensning af vort strandområde.
Dette foregår søndag formiddag den 31. maj kl. 10.00-12.00. Foreningen vil efter
arbejdet være vært ved grill pølser og en Øl/vand. Vi håber at se mange af vore gode
naboer til en hyggelig arbejdsformiddag.
Tilmelding til Inge Fensten på fenstenm@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ajstrup strand og Norsminde grundejerforening
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