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Krydsfelt-Norsminde aktiviteter
Efteråret byder på flere spændende aktiviteter arrangeret af Krydsfelt Norsminde.
Fællesspisning. Der tilbydes fællesspisning 3 aftener i 2017/2018 i Yachtklubbens lokaler på
Norsminde havn. Læs mere om arrangementet her.
Vandreture. Der tilbydes vandreture omkring Norsminde, Kysing og Ajstrup Strand. Der vandres
hver anden torsdag kl. 10 fra fiskehuset i Norsminde Havn. Turene planlægges at vare ca. 2 timer og
der tilbagelægges omkring 5 -10 km. Læs mere om arrangementet her.

Projekter
Grundejerforeningen varetager i relation til det udarbejdede ”Idekatalog for et grønt partnerskab
ved Norsminde”, ansvaret for badebroer og stisystemerne.
Vedr. badebroer arbejdes der med at få den nuværende og sidste træbro udskiftet med en ny stålbro.
Vedr. stisystemerne er det planen at etablere kørefaste belægninger i området ved kysten, som kan
øge tilgængeligheden for alle målgrupper af gæster – herunder vandrere, kørestolsbrugere, rollatorbrugere, klap- og barnevogne etc. Alle stier, der planlægges belægningsforbedret er eksisterende
stier i strandareal området.

Skadedyr
Der er igen konstateret rotter ved en par ejendomme på Lærkevænget. Kommunen har været på
besøg og anbefaler at den enkelte grundejer forsyner deres kloak med et rottespær, for at undgå at
rotter fra kloaksystemet kan vandre ind i huset via kloaken.

Græsplæne mystik
Nogle grundejere er vågnet op til at græsplænen i nattens løb nærmest er blevet gennemrodet og
næsten ligner en "pløjemark".
Årsagen er at der om efteråret lever en del larver og biller lige under græs tæppet og disse tiltrækker
dyr som synes at disse larver og biller er en lækkerbidsken. I Ajstrup er det konstateret, at det er
grævlingen som er synderen og den som efterlader vore pæne græsplæner med store huller.

Hundeposer
Grundejerforeningen har opsat en række pæle med holder for hundeposer. De bliver flittigt benyttet
og vi sørger samtidig for at påfylde nye poser hvor der måtte mangle. Der er nu nedgravet yderligere
3 pæle med poseholdere - en i svinget mod syd ved infotavlen, en for enden af Rønnevænget og
endelig en på Gyvelvænget. Vi håber hermed helt at kunne undgå at der ligger efterladenskaber fra
hunde i vort område og på stranden.

Vejene
Der vil i den nærmeste fremtid blive tilført vejene mere asfaltgranulat, så de sidste huller og
ujævnheder kan forbedres.

Nyt vandløbsprojekt
Orientering og høring vedr. kommunens nye vandløbsprojekt ved Østerlavsbækken, læs mere her.
PS: Kik regelmæssigt forbi vor hjemmeside, hvor du altid kan finde nyeste information.
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening
Hjemmeside: www.ajstrupstrand.dk
e-mail: ajstrupstrand@gmail.com

