
 

Øster Hurup december 2020 
 

 

 

Året 2020 lakker mod enden, og hvilket år. I begyndelsen af året troede vi, at Corona var 

noget der foregik i Kina, og ikke havde noget med os at gøre; men jeg skal da lige love for 

at det har det fået. Intet er normalt. 

Vi synes ikke det var forsvarligt at holde generalforsamling i Øster Hurup Strandlaug, så 

den blev aflyst. Så må vi se i 2021, noget tyder på, at der er lys for enden af tunnelen. 

Sommeren i Øster Hurup var således ikke helt normalt, ingen arrangementer, ingen 

festligheder intet specielt opløftende, til trods for at der var mange mennesker i området. 

Men livet er heldigvis gået videre i Øster Hurup. 

Strandlauget har fået etableret en sti til havnen langs med vejen, stien fra havnen og til 

Novopladsen er blevet befæstet med grusmix, og fra Haslevgårde strand og til Sellegårde 

bæk er der opsat 10 stk. bænke. Strandet er blevet renset efter behov henover sommeren. 

 

 

Rødalger på stranden i Øster Hurup. 

Jeg har ikke set det så voldsomt før? 

Aalborg bugt har det biologisk dårligt og 

standfisk er stort set væk. 

 



 

Strandlauget har endnu ikke fået godkendelse af Kystdirektoratet, til at etablere flydebro 

mellem havnen og revlen syd for havnen, selvom dialogen har stået på i 2 år! Kan vi på 

generalforsamlingen i foråret få bemyndigelse til at etablere en flydebro gør Strandlauget 

det, selvom der ikke foreligger en godkendelse fra Kystdirektoratet. 

Den gode søvn: 

I den gamle fritidsordning bagved hallen er der ved at blive etableret 6 hotelværelser, som 

forventes færdige til påske, som så kan lejes af interesserede. 

Sheltere på Langerimsvej: 

Shelterne brændte desværre i sommer; men nye er på vej og forventes opsat i foråret. 

 

 

Aftenstemning ved havnen. (Der er dejligt i Øster Hurup) 

 

Alle ønskes en glædelig jul og et godt og Corona frit nytår. 
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