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NYHEDSBREV 
Information fra bestyrelsen 

Besøg gerne vor hjemmeside - www.ajstrupstrand.dk  
 

Hjemmesiden 
Vor hjemmeside er vor vigtigste kommunikationsform, hvor nyheder mv. altid lægges ind. Gør det 

til en god vane at besøge hjemmesiden en gang imellem.   

 

Badebroerne 
3 af de 4 badebroer blev pillet ned den 3. oktober. Den sidste bro, som er af træ, bliver stående. Det 

kan være et spørgsmål om tid, hvor længe denne holder, men foreløbig bliver den stående også i 

vinterhalvåret.  

 

Vejene  
Der er ligesom tidligere, placeret en bunke asfaltgranulat ved parkeringspladsen nær 

campingpladsen. Dette kan afhentes for selvudbedring af ujævnheder mv.      

 

AURA sponsorstrøm 
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening etablerer nyt samarbejde med AURA energi. 

Grundejerforeningen har i forvejen en samarbejdsaftale med AURA fiber. Nu har bestyrelsen 

besluttet at udvide samarbejdet med AURA sponsorstrøm.  

Sponsorstrøm 

Med AURA sponsorstrøm får grundejerforeningen mulighed for en årlig økonomisk støtte. 

Jo flere grundejere der vælger at sige ja til AURA sponsorstrøm, jo mere økonomisk støtte 

modtager grundejerforeningen.  

AURA sponsorstrøm betyder at grundejerforeningen modtager 2 øre pr. KWh strøm hver grundejer 

forbruger.  

Det er vigtigt at påpege, at det IKKE koster den enkelte grundejer noget, det er AURA EL-handel, 

der alene yder støtten. 

Tilmelding 

Hvad skal du gøre for at tilmelde dig AURA sponsorstrøm ?  

Fra den 2. november kan du gå ind på vor hjemmeside www.ajstrupstrand.dk , hvor der er direkte 

link til AURA Energi’s side hvor der er tilmelding. (du skal vælge Ajstrup Strand og Norsminde 

Grundejerforening og blot sætte et flueben). Du kan også vælge at gå direkte  

ind på www.AURA.dk . Du skal bruge dit installationsnummer, som står på din seneste faktura. 

Er der problemer med tilmeldingen, hjælper bestyrelsen meget gerne. 

Alle grundejere må med 
Det er en oplagt og nem mulighed til at skaffe en pæn sum penge til grundejerforeningen. Penge 

som vil blive anvendt til foreningens projekter og aktiviteter og som derfor vil komme alle 

medlemmer til gode.     

http://www.ajstrupstrand.dk/
http://www.ajstrupstrand.dk/
http://www.aura.dk/
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Bestyrelsen opfordrer til at støtte op om dette tiltag. Det er svært at finde et argument for ikke at 

tilmelde sig.  

 

Grønt partnerskab Norsminde   
Efter input fra diverse foreninger over de seneste 2 år er der udarbejdet ”Idekatalog for et grønt 

partnerskab for Norsminde”, som Aarhus Kommune og Odder kommune har givet økonomisk 

støtte til. Grundejerforeningen er med i dette arbejde, og vi har bl.a. givet input til hvilke områder 

og aktiviteter vi prioriterer højest. Du kan læse mere om idekataloget på http://www.krydsfelt-

norsminde.dk 

 

AURA energi repræsentantskabs valg 2016 
Husk at sidste frist for afgivning af din stemme er mandag den 1. november kl. 23.59. Vi håber, at 

din stemme kan medvirke til at grundejerforeningens repræsentant kan blive valgt ind. 

 

e-mail adresse. 
Vort tilbagevendende hjertesuk gælder e-mail adresser. Du kan f. eks. hjælpe ved at spørge naboen 

m.fl. om e-mail adressen er oplyst til grundejerforeningen.   

 

 

http://www.ajstrupstrand.dk/

