
	

Referat fra møde afholdt mellem Center for Byens Anvendelse i Aarhus kommune (CBA-AAK), 
Naturstyrelsen (NST) og Krydsfelt-Norsminde (KN), samt foreninger i området:  
Kajakklubben (KK), Jolleklubben (JK), Havnefonden (HF), Trivsel ved Stranden (TS), Ajstrup 
Strand & Norsminde Grundejerforening (ASNG), Beder-Malling Vinterbadeklub (BMV)  
den 1. november 2019, kl. 10-12 i Jolleklubbens Klubhus. 
 
Tilstede: Andy Tomes (CBA-AAK) Knud Erik Hesselberg (NST), Jørn Rasmussen (JK og HF), 
Leif-Henning Jensen (KK og ASNG), Benny Bjerregaard (BMV og KN), Mie Wejdling (KN), Freja 
Laustsen (KN, TS og ASNG) og Sven Thomsen (ASNG). 
 
Referent: Freja Laustsen 
 
Dagsorden: 
Ref.: Mie bød velkommen til mødet og præsenterede Sven Thomsen.  
 
Opfølgning på referat fra mødet den 5. Apr. 2019 v/Mie 
Ref.: Tak til Andy for tilsendt redegørelse af aktionspunkterne efter sidste møde. Her resterer kun, 
at de sidste stativer fjernes fra P-pladsen mellem Norsmindevej og Jolleklubben af AAK’s 
vejafdeling Andy følger op. 
 
Mht. affaldsstativer kunne Jørn oplyse, at man må benytte de, der er opstillet ved Jolleklubben, til 
affald, der opsamles ved Fitness området og krible-krablebroen.  
 
Kajakklubben – opfølgning Krible-krablebroen v/Leif-Henning 
Ref.: Broen er i drift og den officielle indvielse skete 8-9 juni i forbindelse med Norsminde For 
Fulde Sejl. Der laves en procedure for de 2 krabbebassiner.  
Der er lidt udfordringer i forhold til høj- og lavvande – disse følges, og måske skal tilgang til broen 
forlænges et par meter for at håndtere disse udsving.  
Der findes ingen statistik for vandstandshøjden. Der aflejres slam fra fjorden og dette renses op 
efter behov – Havnefonden følger dette. 
 
Nyt fra Kajakklubben, her er klubhuset blevet vedligeholdt.  
 
Fitness ved stranden v/Trivsel ved stranden v/Freja 
Ref.: Redskaberne er i drift og benyttes jævnligt. Der var desuden penge til et par solide bænke 
fremstilles af lokale beboere - der kommer også et bord op.  
 
Havnefonden – opfølgning kystsikring og brug af slæbestedet v/Jørn 
Ref.: Problematikken omkring kystsikring er sat i bero, idet dybden er konstant og der oprenses 
årligt. 
Det gamle slæbested har fået renoveret nogle pæle og nogle huller er sikret med jernplade. 
Isætning hos Yachtklubben fungerer fint efter automatisering af åbning/lukning af bom. 
 
Jolleklubben vil gerne udskifte de offentlige rådne borde/bænkesæt, der står nær Jolleklubben og 
får derfor brug for 4-5 stk. nye. ANDY ser på lageret og giver en tilbagemelding. 
 
Badebroer v/ Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde v/Leif-Henning og Sven 
Ref.: Helårsstålbroen er tæt på realisering – der mangler lidt midler endnu. Byggetilladelsen 
gælder i et halvt år. Andy og Leif-Henning er i dialog omkring ejerskab og igangsætning af 
projektet. 
 
Beder-Malling Vinterbadeklub v/Benny 
Ref.: Klubben er i rivende udvikling. DGI har givet 20.000 kr. til foreningen. Pengene bruges på 
leje af en mobilsauna i én weekend om måneden i 9 weekender. Klubben er bevidst om, at det er 
en midlertidig ordning, og at den handler om det sociale fundament. Der er flere muligheder under 
overvejelse til en permanent løsning. 
 
Andy efterlyste en konkret projektbeskrivelse fra klubbens side omkring en fremtidig stationær 
løsning. Benny tager ønsket med til BMV. 



	

 
Stier v/ Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde v/Sven og Leif-Henning 
Ref.: I tillægt til projektbeskrivelsen fra 2017, er der nu beskrevet en ny ca. 860 m lang strækning 
fra P-pladsen ved Strandbovej og til Norsminde. Den ligger mere østlig end den nuværende viste 
alternative rute på de kort AAK har opsat i området.  
Ruten tænkes ca. 1,5 m bred så det er muligt at benytte den med kørestol, klap- og barnevogn, 
samt for gående og cyklende. Ridning frarådes for at beskytte belægningen. Ruten skulle gerne 
medføre, at tilfældig færdsel i strandengen ophører, så naturbeskyttelsen kan opretholdes. 
 
Knud-Erik anbefalede udlægning af cykelgrus iblandet ca. 15 % kalk i ca. 20 cm tykt lag, dagspris 
er p.t. 600-700 kr. pr. m3 udlagt. 
 
Der mangler afklaring med private lodsejere, ligesom der skal myndighedsbehandles og tages 
hensyn til strandbeskyttelse. 
Andy, Knud Erik, Sven og Leif-Henning går i dialog og finder løsning og fremdrift. 
 
Hybenroserydning v/KN og Andy 
Ref.: Andy kunne fortælle, at den manuelle bekæmpning af Bjørnekloen har brugt budgettet, idet 
Roundup ikke mere er en mulighed. Bekæmpning af Pileurt er også blevet mere problematisk.  
Det har aldrig været intentionen, at hybenroserne skulle udryddes helt – kun holdes nede. De er 
f.eks. med til at befæste den stejle skrænt langs Ajstrup Strandvej. Derfor er der ikke afsat midler 
i 2020 til Hybenrose bekæmpning. 
 
Information om Det Grønne Partnerskab i Odder kommune v/Mie 
Ref.: Det grønne Partnerskab er opdelt i 2 faser. Myndighedsgodkendelse af projektdelen ved 
Kysing strand er i hus. Der arbejdes med projektet, men vilkårene for søgning af midler og 
samtidig indhentning af tilbud, vanskeliggør fremdriften. Referatet fra det seneste møde kommer 
først på KN’s hjemmesid, når parterne er orienteret. 
 
Eventuelt 
Ref.: Knud Erik kunne oplyse, at 2020 er udnævnt til Naturens år. DR forbereder 3 udsendelser. 
Flere fonde kan søges – her er deadline 15. nov. 2019 – så hvis der er aktiviteter til f.eks. at få 
flere borgere ud i naturen – kan der være muligheder for tilskud. 
 
Mie oplyste at KN’s Aktivitets- og projektoversigten er opdateret – den medsendes dette referat. 
 
Tak til Jolleklubben for kaffe og lån af lokale. 
 
Næste møde planlægges i apr. 2020 – aftales i feb. 2020 – hvis nogen har nyt inden 
næste møde, så husk at sende Cc til Mie. 
 
Mødet varede fra kl. 10:00-12:00   
 
 


