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Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Benny Bjerregaard, Grethe Christensen, Sven 

Thomsen og Margit Bryder 

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder   

Faste punkter Emne Karakter af 
punkt 

Ansvarlig  

Velkommen Velkommen til os alle –   Alle  
Opfølgning af referat 
fra sidste møde 

Løbende opfølgning i forbindelse med dagsorden. 
Hvis du oplever, at der er glemt eller mangler et 

punkt ifølge sidste referat, så er det her, at vi 
reviderer dagsordenen. 

Godkend og 
opfølgning 

Mie 

Bestyrelsesarbejde    
 Økonomi og medlemmer 

Ref.: 
vi har nu i alt 82 medlemmer, hvilket giver os en 
bedre økonomi. 

orientering Freja 

Generalforsamling  Dato for dagen - 9 marts 
Oversigt over opgaver og indkaldelse 
 
Årsberetning – praktisk plan for mødet 
Forplejning og indkøb 
Tema 

Ref.: 

Vi mødes kl. 17.30 i Yachtklubben. 
Mad bestilles af Mie hos MadhosMads. Leveres 
mellem 18-18.30. Freja sørger for relevante 
fotokopier til medlemmerne. + flip-over papir til 
notater under temadiskussion. 
Praktiske opgaver fordelt til alle i forhold til 

planoversigt. 

planlægning Alle 

Formidling Film om KN – 
Ref.: 
SUPER, SUPER flot film. Janus tilføjer lidt om 
affaldsindsamling og gåture. 

Se film  Janus 

Oplæg og filmvisning Saksild og omegns lokalråd 1. marts 
Ref.: 
Mie, Janus og Margit deltog. Mie med generelt 
oplæg , Margit med Det Grønne Partnerskab og 

Janus med film. Sidstnævnte udløste klapsalver. 
Vi mødte forståelse mht finansiering af projekter 

på Odder siden. Fra Saksild Lokalråd var de 
vigtigste nyheder, at Lisbeth Bonde går af som 
formand (en ny meldte sig frivilligt, og at der til 
efteråret skal plantes en folkeskov i Saksild. 
Vigtig info for os: vi kan låne Kulturhuset gratis 
til arrangementer i KN regi. 

orientering Margit- Mie og 
Janus 

Oplæg Mariendal Grundejerforening 3. marts 
Ref.: 
Mie og Freja har leveret oplæg på deres 
bestyrelsesmøde. Det gik godt. De var meget 
positive. Formanden har allerede indmeldt sig 
privat, og forventer også indmeldelse af 

grundejerforeningen. 

orientering Mie og Freja 

Aktiviteter    
NFFS Plan for NFFS 

Bilag fra Margit  
Ref.: 

Det meste er på plads. Margit opdaterer planen i 
dropbox efterhånden som tingene falder på 
plads. Aften spisning uafklaret. Hvis ingen vil 

drøftelse Margit 
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arrangere, kan interesserede spise sammen i 
Fiskehuset som afslutning på dagen. 
Vi mangler info fra Lions vedr. markedsplads og 

pigegarder! 

Grundlovsmøde Indkøb og opsætning af flagstang 
Ideer til taler til grundlovsmødet 
Ref.: 
Vi skal have styr på hvordan flagstangen må 

sættes op! Vinni spørger Hans (formand for 
Saksild menighedsråd) om grundlovstale. 

planlægning Mie og Vinni og 
Sven 

Naturens dag - venter   
Gåture - skal nævnes i KN film   
Sct. Hans  - venter   
Cykelgruppe - venter   
Affaldsindsamling Aftaler med kro og evt. fiskehus 

Ref.: 
Aftale på plads med kroen, som leverer suppe. 
Afhentes 12.15. Fiskehuset giver kaffe(doneres 

af DN) og morgenbrød inden start. 

Planlægning Vinni  

Fællesspisning Spisning på kroen 

Ref.: 

Gik over al forventning. Maden i top og godt 

foredrag.  

Evaluering Alle 

Projekter    
Nord for fjorden Vinterbadeklubben 

Ref.: 

Benny fortalte de sidste nyheder. Har nu 80 
medlemmer! Der er lukket for tilmelding i Rude. 
Århus kommune har givet afslag på ønske om 
sauna på fast grund. Den skal være på hjul. Der 
ønskes en større mobil sauna. Målet er at 
klubben selv vil købe en. Der satses på bedre 
kommunikation med KN vedr. henvendelser til 

Århus Kommune. 

nyt Benny 

Syd for fjorden Nyt møde den 12. marts 
Ref.: 
Mødet holdes hos Margit kl. 10-12. 
Mie udsender snart dagsorden. 

Kort nyt Mie 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 
Ref.: 
Affaldsindsamling (bespisning), 
generalforsamling (referat på hjemmeside), 
flagstang, KN film, - go´ påske 

 Mie 

Kalender Besøg hos foreninger -datoer 
Ref.: venter 

planlægning Alle 

Evaluering Hvordan gik mødet? 
Ref.: godt! 

 Alle 

Punkter til senere  Koncepter på alle aktiviteter justeres og skrives 
Hjertestarter kursus 
Benny efter den 25 marts 
Indkøb og opsætning af flagstang 
Ref.: venter 

 Alle 

Datoer – tid og sted 

for næste møder 

22.4.2020 kl. 13 – 15 hos Vinni, Gl. Krovej 17B 

under forudsætning af, at hun genvælges på 
generalforsamlingen 9. marts. 
 

 Margit 

 


