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Beretning Strandudvalget 2018 
   

 

Der er i det forløbne år sket en del forandringer på vores strand og kyst. Vedvarende 

kraftig  østenvind med deraf følgende høj sø og bølger, som flytter rundt på sandet og 

ændrer kyst linjens forløb og udseende . Øverst på listen over ulemper er nok den 

mængde sand som flyder ind mod udsejlingen til Norsminde Havn. Det er et stort 

arbejde at grave op og bortskaffe de store mængder materiale, for at sejlrenden er 

igen er farbar for kølbådene. Knap så omkostningskrævende er det når en badebro 

sander til, og alligevel. Vores sydligste badebro (træbroen ) har også lidt skade under 

vores hårde østenvind. For det første har det været nødvendig med løbende 

reparationer og forstærkninger, men trappen stod ikke til at redde , det lange ophold i 

vandet gjorde den mør, og slap sit fundament tidlig på foråret. Efterfølgende er broen 

blevet repareret af” ukendte gerningsmænd” , lokale eller, kommunens folk har 

forbarmet sig over den , hvilket ikke var med i aftalen om broens tilstedeværelse. I 

bestyrelsen er der enighed om at den gamle træbro skal erstattes af en ny helårsbro 

stålbro , men efter et afslag om støtte og tilskud  fra en fond til dette , var planen at 

Grundejerforeningen ville købe og tage ejerskab på en badebro , mage til vore øvrige 

kommue ejede sommer badebroer. Imidlertid er en ny vinterbadeklub ved at blive 

etableret i området og gennem tæt kontakt og dialog med initiativtagerne, er opgaven 

med at ansøge om midler til et noget større projekt, som også indbefatter  en 

helårsbadebro, overgået til Beder – Malling vinterbadeklub. 

Næste ændring af vores kystlinje er ikke sket ved naturens hjælp. Østerlavsbækkens 

udløb er blevet fritlagt. Årsagen har været at tidevandslinien ved højvande gennem de 

seneste år er steget og har sendt saltvand op gennem  rørforløbet til det lavtliggende 

område vest for vores sommerhuse. Der er etableret et højtvandslukke i  den nye 

brønd som afslutter rørforløbet før det sidste kurvede udløb. 

I år er arbejdet med at opstille de øvrige tre badebroer , fuldført og afsluttet 1-2 Maj. 

Det skyldes formodentlig at der sidste år var udbredt utilfredshed med at vor bro 

nummer to var meget længe undervejs , ca: halvanden måned forsinket .Men ved at 

banke hårdt nok i bordet lykkedes det. 

Trapper og gelændere fra Ajstrup Strandvej som fører ned til stranden er også et 

delvis kommunalt anliggende. Da det er et forsikrings spørgsmål, skal vi i fællesskab 

vedligeholde alle nuværende trapper med gelændere , så de er i forskriftsmæssig og 

forsvarlig stand. Selvetablerede trampestier er undtaget for at have ejerskab.  

http://www.ajstrupstrand.dk/
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For at give  vores strand og i øvrigt hele vores område en større grad af renlighed , er 

der nu etableret seks og snart syv  røde pæle  med tilgængelige hundeaffaldsposer. 

Det er med stor tilfredshed at vi ugentlig må sætte nye ruller i holderne. De bliver 

brugt og det er  dejligt at de fyldte poser efterfølgende kommer i skraldespandene. 

Skulle man ikke lige finde en sådan i nærheden, er jeg sikker på at det ikke ville 

fremkalde den store protest , hvis man kom den i en af vore grønne private 

containere.  

Græsarealerne langs med stranden blev klippet lige før pinsen, og stod pænt klar da 

de mange badegæster indtog arealerne. Vi har  en  tilbagevendende bøn til vore 

gæster at de gør rent efter sig , men  ikke alle hører det . Derfor er vi faste brugere en 

sidste redning. Hvis der skulle ligge ting som hører  hjemme i en skraldespand er jeg 

sikker på at vi i fællesskab vil klare ekspeditionen. Anden pinsedag havde affaldet 

hobet sig alvortligt op mange steder, men igen viser folkene til opgaven at have styr 

på det. 

Fra de nye ejere på Campingpladsen (Camp One) er vi blevet gjort opmærksomme på 

manglede skiltning til Toiletterne på stranden . De er rekvireret hos kommunen til  

hurtigst mulig opsætning. 

Til slut skal  jeg reklamere for vores sankt hans arrangement . Lørdag den 23. juni på 

stranden , øst for campingpladsen. Båltaler klokken 20,30 ved Christine Bugge, 

derefter tændes bålet og vi synger i fællesskab midsommervisen. 
 

http://www.ajstrupstrand.dk/

