
”Trivsel ved Stranden” angående anbringelse af 5 fitnessredskaber på ejendommen Ajstrup 
Strandvej 85 
 
Synspunkter fremlagt på dialog-/informationsmødet, den 31. maj, 2018 
 
Formanden for Krydsfelt Norsminde indledte mødet og gav ordet til Interessegruppen: ”Trivsel ved 
Stranden” 
 
Motiv for idé:  
• Redskaberne giver mulighed for varieret motion – for alle aldersgrupper, uanset fysisk form og 
evt. handicap.  
• Det er muligt, at gå til området – hver dag – hele året – Man kan også bruge det som supplement 
til løb, cykling m.v.  
• Man kommer ud, får frisk luft, rører sig i det fri – Får sanseindtryk, måske større livskvalitet både 
fysisk & psykisk.  
• Man er midt ude i naturen – tæt ved havet – Et offentligt område med helt alm. græsareal og 
naturlig bevoksning, og med fri tilgængelighed for alle incl. Kørestolsbrugere.  
• Der er i forvejen en vinterbadebro ved stranden – Måske giver lidt fitness ”sved på panden” før 
eller efter badning.  
• Området indbyder til social kontakt – Man kan hjælpes ad, lave aftaler om at mødes, har et mål at 
gå efter osv. 
 
Ole Sørensen, Naturvejleder tilknyttet Moesgaard & Odder museum:  
forelagt høring & bilag for ønsket placering kunne ikke være med til mødet men udtaler: 
- Ønsket placering har taget behørigt hensyn til områdets karakter m/ naturlig bevoksning 
- I forvejen påvirker trafik & P-plads dyre- og fugleliv til at søge andre steder hen 
- Harer lever f.eks. i det åbne landskab og henter føde i grøftekanter m.v. 
- (Et lignende projekt er på vej langs kysten ved Hou) 
 
 
Kommentarer	til	dialog-/informationsmøde:		
Kommentarerne	blev	noteret	på	stedet,	og	vi	har	forsøgt	at	dække	alle	ytringer	i	forkortet	
form.	Navne	og	adresser	er	foreningen	bekendt.	Men	vi	har	fjernet	dem	fra	dette	referat,	
p.gr.a.	persondataloven.	Imidlertid	har	vi	fastholdt	vejnavne,	så	man	kan	se,	hvor	de	
pågældende	bor. 
	 
Før	

mødet	 
Strandbovej	 Det	ville	skæmme	mindre,	hvis	fitnessredskaberne	var	

lavet	af	træ.	 
	 

1	 Strandlodsvej	 Underskriftindsamlingen	til	”Trivsel	ved	stranden”	blev	
indsamlet	under	forkerte	forudsætninger.	
Fitnessredskaber	blev	ikke	nævnt.	 

	 

2	 Ajstrup	
Strandvej	 

Området	bliver	ødelagt.	Før	i	tiden	var	der	mange	
knallerter,	der	kørte	rundt	i	området.	Det	vil	komme	
igen,	hvis	man	opsætter	redskaber.	Jeg	forstår	ikke	
formålet.	Vigtigt	at	referatet	kommer	de	rigtige	steder	
hen	 

	 

3	 Strandbovej	 Placeringen	af	redskaberne	er	uklar.	Hvorfor	lige	5	
redskaber?	 

	 



4	 Interessegruppen Der	skal	5	redskaber	til	at	få	rørt	de	dele	af	kroppen,	som	
er	væsentlige	 

	 

5	 Strandlodsvej	 Jeg	vidste	ikke,	at	jeg	skrev	under	på	fitnessredskaber.	
Fik	senere	slettet	underskriften.	Grundejerforeningen	
havde	sagt	nej	 

	 

6	 Ajstrup	
Strandvej	 

Bestyrelsen	har	afvist	initiativet	flere	gange.	En	
generalforsamling	med	220	afviste.	Fitnessredskaber	af	
jern	er	ikke	anvendelige	om	vinteren.	Man	fryser	fast	 

	 

7	 Kildevænget	 Området	er	unikt.	Vil	ikke	støtte	ideen.	Overrasket	over	
forslag	kom	igen	efter	nedstemt	på	generalforsamling	 

	 

8	 Peter	Eriksensvej	 Det	var	en	generalforsamlingsbeslutning,	at	
grundejerforeningen	ikke	skulle	stå	for	”Trivsel	på	
stranden”.	Man	sagde	nej	til	at	blive	direkte	involveret.	
Det	var	ikke	en	afstemning	om	initiativet.	 

	 

9	 Strandlodsvej	 Freja	Laustsen	sidder	som	repræsentant	for	
grundejerforeningen	i	Krydsfelt	Norsmindes	bestyrelse,	
så	kan	hun	ikke	gå	imod	grundejerforeningen.	 
Sidste	år	fik	vi	maltrakteret	hyben.	Skal	vi	nu	også	
ødelægge	naturen	med	fitnessredskaber	 

	 

10	 Strandlodsvej	 Dette	område	er	strandeng.	Tjek	en	app,	der	hedder:	
Beskyttet	Natur	 

	 

11	 Ajstrup	
Strandvej	 

Strandbeskyttelseslinjen	går	helt	op	til	Strandbovej.	Jeg	
bor	her	hele	tiden,	og	vil	bo	her	indtil	jeg	dør.	Dette	er	
min	daglige	nabo.	Derfor	skal	jeg	spørges	inden	man	
søger.	 

	 

12	 Gl.	Krovej	 Genialt	med	dette	sted.	Her	kan	jeg	gå	hen	med	
børnebørn.	Så	er	der	noget	at	gå	efter.	 

	 

13	 Birkevænget	 I	Stautrup	har	vi	skovfitness	–	også	om	vinteren	
og	redskaberne	virker	fint	trods	frost.	Vi	har	godt	af	at	
bruge	vores	muskler.	Godt	at	mødes	og	vi	skræmmer	
ikke	nogen	dyr	væk.	 

	 

14	 Ajstrup	
Strandvej	 

Har	boet	her	et	år. 
Farligt	at	åbne	for	en	byggesag.	Det	kan	åbne	op	for	mere	
byggeri	 

	 

15	 Strandbovej	 Jeg	kommer	tit	her.	Her	er	dejligt.	Her	er	en	god	natur.	
Om	vinteren	stiger	vandet,	det	er	en	strandeng	og	
redskaberne	vil	blive	oversvømmet.	Danmark	mister	
hvert	år	mange	naturområder.	 

	 

16	 Strandlodsvej	 Der	blev	søgt	samlet	for	3	
placeringsmuligheder:	Engbovej	og	strandengen	+? 
Så	der	blev	altså	søgt	inden	2018.	 

	 

17	 P. Båstrupvej Jeg	løber	her	på	strandengen.	Jeg	starter	ved	havnen,	
men	bruger	ikke	fitnessredskaber.	 
Grundejerforeningen	sagde	nej	til	det	i	2014.	Opfordrer	
til	at	møde	op	på	kommende	generalforsamling	og	sige	
nej.	 

	 



18	 Strandbovej Vi	kan	ikke	stemme	om	det	på	den	kommende	gen.fors.	
Forslag	til	afstemning	skulle	indsendes	en	måned	før.	

 

	 

19	 Pileløkken	 Supergod	idé	med	en	mere	aktiv	fritidsbeskæftigelse.	
Støtter	initiativet.	Der	må	da	være	referater	fra	gen.fors.,	
så	man	kan	se,	hvad	der	er	blevet	vedtaget.	 

	 

20	 Peter	Eriksensvej	 Det	må	skilles	ad,	hvad	der	er	besluttet.	Det	er	ikke	
initiativet	som	sådan,	der	er	nedstemt.	Det	er	
grundejerforeningens	involveringsgrad.	 

	 

21	 	Strandbovej Vi	vil	være	meget	kede	af,	at	få	de	fitnessredskaber	her.	
Der	blev	stemt	imod	en	arbejdsgruppe	under	
grundejerforeningen.	Hvorfor	vælger	man	ikke	projekter	
som	samler	i	stedet	for	at	dele.	 

	 

22	 Strandbovej Bestyrelsen	besluttede	at	naboerne	skulle	høres.	 	 
23	 Ajstrup	

Strandvej	 
Det	kommer	ikke	til	at	blive	til	noget.	Jeg	bader	her	i	bar	
røv	og	får	den	motion,	jeg	skal	ha’	på	stranden.		 

	 

24	 Strandlodsvej	 Birketræer	har	en	begrænset	levetid.	Hvis	man	laver	
stenmels-bane,	vil	det	forkorte	levetiden	yderligere.	 

	 

25	 Ajstrup	Strandvej Man	skal	spørge	sine	naboer,	inden	man	går	i	gang.	 	 
26	 Formand for 

Grundejer-
foreningen 

Jeg	er	formand	for	grundejerforeningen.	Der	er	mange	
følelser	her	ift.	initiativet.	Mange	undersøgelser	peger	på	
at	motionsredskaber	i	naturen	er	en	god	ting.	Det	er	
motionen,	der	er	vigtig,	men	der	er	altid	nogen,	der	
synes,	det	er	en	dårlig	idé.	 

	 

27	 Ajstrup	
Strandvej	 

Vi	har	intet	hørt	om	det	her.	Der	mangler	
kommunikation.	Pludselig	er	fristen	overstået.	 

	 

28	 Ajstrup	Strandvej Jeg	støtter	Krydsfelt	Norsminde	i	mange	af	de	aktiviteter,	
de	står	for:	Norsminde	For	Fulde	Sejl	m.m.	Men	ikke	
dette.	 

	 

29	 Krydsfelt	
Norsminde 

Man	kan	se	initiativerne	på	Krydsfelt	Norsmindes	
hjemmeside.	Desuden	er	De	forskellige	klubber	med	til	
mødet	med	kommunen	og	naturstyrelsen. 

	 

30	 Strandbovej Hvad	er	Krydsfelt	Norsminde?	Man	bliver	forvirret	over	
de	mange	foreninger.	hvem	bestemmer	hvad.	Er	det	en	
paraplyorganisation?	 

	 

31	 Strandbovej	 Når	man	er	en	organisation,	der	repræsenterer	en	
forening,	så	er	det	urimeligt	at	man	går	videre	med	
noget,	som	er	nedstemt	af	grundejerforeningen.	 

	 

32	 Hyldevænget	 Jeg	har	haft	tilknytning	til	området	i	67	år.	Her	var	
tidligere	restaurant.	Der	har	været	en	positiv	udvikling.	
Lad	være	med	at	være	bange	for	fitnessredskaber.	Jeg	
bruger	dem	selv	i	Århus.	Dyrene	kommer	selvom	der	er	
fitnessredskaber.	Nogen	har	haft	nej-hatten	på	
hjemmefra.	 

	 

33	 Ukendt	adr. Det	ville	være	bedre,	om	redskaberne	kom	til	at	stå	
henne	på	havnen	i	stedet	for	her.	 

	 


