
 

Kære medlemmer, 

Så er august godt i gang med den danske sommers ustabile vejr, regn, skyer og sol, men måske også 
et dejligt pust efter 3 måneders  fantastiske dejlige varme og solskindsrige dage. Håber, I alle har 
nydt dagene ved stranden og  det dejlige varme vand og ikke mindst de varme aftener på terrassen. 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen blev i år afholdt den første fredag i juni, i Malling sognegård.  Det blev godt 
modtaget af Jer alle, så generalforsamlingen i 2019 vil ligeledes blive den første fredag i juni og 
ligeledes i Malling sognegård. Vi vil igen byde på smørrebrød med vin og øl eller vand. 
Beretningen kan ses på hjemmesiden under Generalforsamling→ Beretninger. 

Badebroen 
Badebroen blev i år sat op fredag den 25. maj med hjælp fra ca. 8 brobisser, og nogle rare 
“brobisserinder” sørgede for, at de fik lidt godt at drikke og spise, en rigtig hyggelig dag. Stigen gik 
desværre i stykker midt i sommervarmen, men det blev hurtigt fikset af Peter Rasmussen og 
Henning Stege, og stigen blev igen både funktionel og pæn – til stor glæde for de daglige brugere. 
Fotoer kan ses under Udvalg → Brolaug → Bro op og ned. 

Den historisk varme sommer er ved at være slut, og den flittige brug af badebroen er blevet noget 
mindre,  med andre ord så er tiden kommet til at få broen op af vandet. Oldermand Ole 
Mogensen foreslår søndag den 16. september, men der er brug for hjælpere. Kontakt oldermanden 
og meld Jer til, se hjemmesiden Udvalg → Brolaug. 

Sankt Hans 
Der kom rigtig mange gode brændbare “ting” til vores bål - og tak for det. Det blev bare lige 
pludseligt alt for stort et bål, så vi blev desværre nødt til at lukke for tilførsel af yderligere brænde 
til bålet i slutningen af maj ca. 10 dage før  den annoncerede slutning af tilførsel af brænde. OG SÅ 
kom afbrændingsforbuddet et par dage, før vi skulle brænde bålet af, og ØV-ØV vi måtte aflyse, og 
nu ligger bålet og venter på, hvornår det kan blive brændt af. Måske til næste års Sankt Hans ? 

Kommunens område 

I begyndelsen af april havde vi et møde med kommunen, hvor vi aftalte, at kommunen skulle slå 
græsset i deres område. Gartnerne kom endelig  i begyndelsen af juli og slog græsset i området,  og 
senere i begyndelsen af august blev skelgrøften mod vores eng renset op. Der er dog et par 
hængepartier, da de også har lovet at rydde op i vandhullet og fjerne lidt af den hurtigvoksende pil, 
så vi får en lysning mod vandet fra Mågevænget. Derudover har de lovet at fjerne de gamle rådne 
både og rustne stænger, der stikker op. Håber det snart sker. 



AURA Sponsorstrøm 
Vi har en rigtig god aftale med Aura, som har bevirket, at vi i år tjent kr. 3.590 kr. til foreningen 
som følge af aftalen. Vi vil opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig sponsorstrøm. Auras 
sponsorstrøm har i øvrigt fået nyt  navn og hedder nu  AURA FællesEL. Tilmelding kan ske på 
hjemmesiden ved at klikke på linket til højre på siderne: Støt din forening med AURA FællesEl eller 
ved henvendelse til Dorthe Dalsgaard Dir. 87 92 54 05 Mobil 51 17 61 69 mail:dod@aura.dk 

Skuret 
Den 31. juli blev en stor oprydningsdag i skuret. Flere læs blev kørt på lossepladsen, og der blev 
ordnet i skuret. Nogle dage senere blev et halvtag sat op, og vore 2 store grill blev sat under 
halvtaget. Se billeder fra hele processen på hjemmesiden under Billedarkiv. 
 
Vejene 
Vejene har sommeren igennem været fri for huller, nok fordi det i 3 måneder stort set ikke regnede. 
Derimod opstod der selvfølgeligt et andet problem, det støvede nemlig rigtig meget OG 
SÆRLIGT, NÅR BILERNE KØRTE MERE END 20 KM ned ad vejene  Så kom det store 
regnvejr, og vejlauget holdt lille lappedag søndag den 19. august. Se mere om forløbet og 
vejsituatione på hjemmesiden under Udvalg →Vejlaug →Vejdage. 
 
Gåtur i Ajstrup 
Sådan hedder en lille gruppe af glade travere. Med udgangspunkt fra Ajstrup strand går de 
fremmødte en tur på 1 – 1 ½ time hver tirsdag, og det  er blevet en stor succes. Læse mere om møde 
tid m.m. på hjemmesiden under Lokale aktiviteter.  Der er også ved at blive etableret en 
vinterbadningsklub. Info herom vil komme samme sted på hjemmesiden, når vi ved noget mere. 
 
Sommerfest 
Lørdag den 11. august afholdte vi vores sommerfest for 2. gang. I år besluttede vi at slå vores nye 
telt op på græsarealet foran vores skur. Det var rigtig dejligt at se alle de mange hjælpere, der mødte 
op og hjalp både med opsætning af teltet og dagen efter med nedtagningen. Selve aftenen var en 
dejlig stemningsfuld aften, se mere på hjemmesiden under Klub Mariendal → Arrangementer. 

Vinsmagning 
Så har vores kasserer igen i år besluttet at afholde den populære vinaften med smagning af 8 gode, 
udvalgte vine med tilhørende osteanretning af lækre, spændende oste. Derudover får man en god 
flaske vin med hjem. Klub Mariendal og Per og Gitta står for arrangementet. På hjemmesiden Klub 
Mariendal →Arrangementer og på standerne kan du få mere info, bl.a. om pris, tilmelding og 
tilmeldingsfrist.  Vi glæder os til at mødes til endnu en hyggelig aften 
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