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Fællesspisning i Fiskehuset på Norsminde havn 
 
Denne gang vil vi gerne mødes til en dejlig Buffet på Fiskehuset. 
 
NYT! 
Du må som medlem gerne tage en nabo eller ven med til fællesspisningen 
denne gang. 
Dato Tid og sted Menu Tilmeld senest 
 
Torsdag  
24. januar 

 
18-? 
I Fiskehuset på 
Norsmine havn 

 
Buffet: 
1 fiskeret -1kødret 
salater og brød 
dessert og kaffe 

 
Onsdag 
16.januar 

 
Tilmelding: Margit Bryder - margit.bryder@gmail.com  

    - eller ring på tlf. 5223 4080.  
Tilmeldinger er først gældende, når man har betalt. 
 
Betaling: MobilePay 46702 Skriv ”24/01” eller via netbank til KN’s konto:  
Reg. nr.:1944 konto: 8979 5824 72 (tastes uden mellemrum) 
 
Hvis man ikke har netbank eller MobilePay, kan man betale kontant hos Margit 
Bryder, Gl. Krovej 24. 
 
Pris: pr. person 150 kr. for Buffeten. 
 
Drikkevarer: Kan købes på Fiskehuset. 
 
Nyt foreningsmedlem 
Beder-Malling Vinterbadeklub er nu medlem af krydsfelt-Norsminde.  
Vi byder dem velkommen. De vil fremover deltage i vores møder samt 
samarbejde med Aarhus kommune, Naturstyrelsen og øvrige foreninger nord 
for fjorden. 
Du kan læse mere om dem her 
 
Det Grønne Partnerskab 
Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning til Nordea fonden. Så vi er nu i 
gang med at afsøge nye muligheder – På vores hjemmeside under projekter 
kan I se referat fra møde i styrelsen af Det Grønne Partnerskab. 	
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Besparelser på busdriften 
Besparelserne på busdriften er rykket til juni 2019 og ikke som tidligere 
udmeldt april 2019. 
Hvordan driften vil være fremover kan læses på Saksild og Omegns Lokalråds 
hjemmeside – nyhedsbrev 12/18.  
 
Generalforsamling i Krydsfelt-Norsminde 
Der afholdes generalforsamling i marts 2019. Indkaldelse samt dato bliver 
udmeldt medio januar 2019. 
Forslag til punkter til dagsorden eller ændringer til vedtægter skal senest den 
15.januar 2019 sendes på mail til formand@krydsfelt-norsminde.dk 
 
Se nuværende vedtægter her. 
 

 
 
 
 

Hilsen fra bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde 
 


