
   
 

Dagsorden med referat fra 
 generalforsamlingen i Foreningen Krydsfelt Norsminde den 18. marts 2019 

kl. 19.00 i Yachtklubbens lokaler på Norsminde havn 

1. Velkomst ved formanden 

Ref.: Mie bød velkommen til forsamlingen. 35 personer i alt. 

 

2. Valg af dirigent 

Ref.: Anders Kristian Krogager fra Saksild og Omegns Lokalråd blev valgt. 

 

3. Valg af referent 

Ref.: Margit Bryder fra Krydsfelt Norsmindes bestyrelse blev valgt. 

 

4. Formandens beretning v/ Mie Wejdling 

Ref.: Mie fremlagde beretning over det forgangne år. Der kom ingen 

kommentarer bortset fra applaus. Beretningen kan læses på vores 
hjemmeside HER. 

 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget v/ Freja Laustsen  

Ref.: Freja fremlagde regnskab og budget. Begge dele blev godkendt med 

applaus. 

 

6. Behandling af indkomne forslag: Udgår (Intet modtaget) 

 

    7. Tema: Foreningens aktiviteter: Drøftelse i mindre grupper: 

Hvordan kan medlemmerne deltage i foreningens aktiviteter? 

 

Ref.: efter intens drøftelse i grupper kom flg. ideer frem, som      

bestyrelsen vil følge op på ved vores næste bestyrelsesmøde. Medlemmerne 
vil blive orienteret via nyhedsbreve – hvem der tager sig af hvad o.s.v. 

 

Forslag fra gruppedrøftelse ved generalforsamlingen i Krydsfelt 

Norsminde marts 2019 

 

 Cykelgruppe – skoven og landevejen. FB gruppe søndag kl. 10. Flere 

grupper efter temperament. (Mountainbike, racercykel, elcykel, havelåger 

m.m.) 

 

 Campingpladsen udbyder VIP-kort til svømmebad, legeplads m.m., evt. 

samarbejde om at få tilbud til medlemmer og evt. reklamere for det. 

 
 Fællesspisning kunne også være: alle tager en ret med (Tapas).  

Mulighed for afholdelse i Sines lejede lokaler på Fjordgården. 

 

 Vi mangler mødested til f.eks. litteratur-, musikgrupper. Opfordring til at 

melde sig ind i Ajstrup Forsamlingshus. Tilmelding til Dorthe Gisselmann 

kasserer@ajstrup-forsamlinghus.dk 

 



   
 

 Akutliste/frivilligliste med navne på hænder, der vil hjælpe. Formanden 

sender opfordring ud. 

 

 Afklaring om driftsansvarlige til projekter under Grønt Partnerskab. 

 

 Trafik: striber på vejen til at sænke fart. Saksild og Omegns Lokalråd holder 

møder med Odder Kommune om trafik. Anders Kristian Krogager vil 

medtage vores ønske om støjstriber på vejen ud af Norsminde mod Odder. 

Her køres alt for stærkt. 

 
 Stiforløbet fra pumpestationen ud til højen skal undersøges, hvorvidt det er 

ryddet. Bestyrelsen undersøger sagen. 

 

 Naturens dag i september – den anden søndag, hvor der er landsdækkende 

arrangementer. Foreløbig gruppe: Vinni, Connie og Susanne. Henvendelse til 

Vinni, vinnijensen@gmail.com eller mob.: 40267269 

 

 Trafik: forslag om ny kampagne til forbedring af forhold for gående og 

cyklister på vejene fra Ajstrup Strandvej op til Ajstrup og til rundkørslen ved 

Ajstrup gl. skole. 

 

 Kn har kørt kampagne i 2017 om netop denne strækning i samarbejde med 
Beder/Malling/Ajstrup Fællesråd. De er vores talerør til politikerne. Det gav 

ikke bonus, men vi skal alle være vedholdende inden der sker alvorlige 

ulykker.  

 Det er en god idé at medlemmer og borgere i området også fremsender 

ønsket gentagne gange til medierne og udvalgte politikere i byrådet, så der 

kommer fokus på problemstillingen. 

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 på ulige årstal):  

Mie Wejdling (på valg - villig til genvalg)  

Margit Bryder (på valg - villig til genvalg)  

Marianne Hartvig (udgået af bestyrelsen  

– Benny Bjerregaard er indtrådt - ikke på valg) 
Freja Laustsen (ikke på valg) og Vinni Jensen (ikke på valg) 

Ref.: Mie og Margit blev genvalgt  

 

9. Valg af suppleant til bestyrelse (1 på ulige årstal) – på valg er:  

Sven Thomsen (på valg - villig til genvalg)  

1 suppleant (nyvalg da Benny Bjerregaard er indtrådt i bestyrelsen)                

Ref.: Sven blev genvalgt.  

NY suppleant Grethe Christensen, Hyldevænget. Velkommen til Grethe. 

  

 

 

10. Valg af revisor (1 på ulige årstal) 
Arne Skjærris (på valg - villig til genvalg)  

Bjarne Pors – (ikke på valg)  
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Ref.: Arne blev genvalgt. 

 

11. valg af revisorsuppleant (1 på ulige årstal) – på valg er:  

Søren Thomsen (på valg - villig til genvalg)  

Ejner Damsgaard – (ikke på valg) 

Ref.: Søren blev genvalgt  

 

12. Eventuelt.  

Ref.: Heinz, der er hjerteløber spurgte, om der er en hjertestarter på Ajstrup 

Campingplads. Da ingen vidste det med sikkerhed, vil han selv undersøge 
det. 

 

 

Bestyrelsen takker medlemmerne for en dejlig aften og et møde med gode input. 

 

Mødet sluttede kl. 21 


