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Affaldsindsamlingen 2018
Grundejerforeningen i samarbejde med Krydsfelt Norsminde, står igen i år for affaldsindsamlingen
på Danmarks Naturfredningsforenings affaldsdag.
Vi mødes søndag den 22. april kl. 10 (10 – 12) ved broen overfor Norsminde Kro.
Kom og vær med til at samle affald i og omkring vort sommerhusområde. Du hjælper naturen og dit
lokalområde, så det fortsat er et dejligt og smukt sted at være.
Som afslutning bydes på suppe og øl/vand.
Husk handsker og praktisk tøj og gerne cykel/bil til indsamlingsområderne længst væk.
Det er nødvendigt med tilmelding - her
Vi glæder os til at se dig.

Krydsfelt Norsminde
Der er i efteråret arrangeret meget hyggelige fællesspisninger i Ajstrup Forsamlingshus. Sæsonen
sluttes af den 14. marts med endnu en hyggelig sammenkomst. Kræver tilmelding.
Igangværende projekter.
På nordsiden af fjorden arbejdes der bl.a. med at skaffe sponsorater til vinterbadebro, etablering af
en såkaldt krible-krablebro ved havnen samt etablering af fitness ved stranden.
På sydsiden af fjorden er revidering af Grønt Partnerskabs projekt i gang, og ny projektbeskrivelse
er på trapperne. Se mere på www.krydsfelt-norsminde.dk
Foreningen Krydsfelt Norsminde afholder generalforsamling mandag den 12. marts, kl. 19:30 i
Yachtklubbens lokaler på havnen.

Rotter i området
Sidste år oplevede flere sommerhusbeboere rotte gener og nu er det igen et problem flere steder.
Vær opmærksom på unormale huller i jorden. Som udgangspunkt skal kommunen altid kontaktes
hvis der er mistanke eller tegn på rotter. Samtidig opfordres hver enkelt til selv af få monteret en
rottespærre i kloaken, da det har vist sig at være en god og effektiv løsning.

Adresser
Såfremt sommerhuset er blevet solgt i løbet af året, husk da venligst at sende besked til kasseren på
ajstrupstrand@gmail.com, da vi herved opnår at opkrævningen på kontingentet for det kommende
år bliver sendt til rette vedkommende. Da opkrævningerne for 2018 afsendes den 20. marts bedes
ændringer meddeles inden denne dato
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