
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat af møde d. 21.juni 2021 kl. 19 hos Vinni 

Deltagere: Kurt Møller, Kai Mortensen, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Grethe Christensen og 

Margit Bryder. Afbud fra Mie Wejdling. 

Ordstyrer: Margit Bryder. Referent: Margit Bryder 

Faste punkter Emne Karakter af 

punkt 

Ansvar 

Velkommen Velkommen  

Ref.:  

Velkommen til de nye og præsentation fra 

alle medlemmer 

 Alle  

Opfølgning af referat fra 

sidste møde 

Løbende opf. ifm. m/ 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 

Margit 

Aktiviteter    

NFFS Opdatering fra Margit 

Emner: aktiviteter, program, polititilladelse, 

alkoholbevilling, plakat, annoncering 

Ref.:  

Gennemgang af aktivitetsskema. Margit 

udsender rev. udg. Her kan alle tjekke 

arbejsopgaver. Naturstyrelsen og Søren 

Thomsen har sendt skriftlig accept af brug af 

deres arealer. Margit sender dem snarest til 

politiet. Jolleklubben og Yachtklubben er obs 

på lejlighedsbevilling, som de også plejer at 

ansøge om. Freja og Margit arbejder videre 

med udformning af program. Holder snart 

møde med Sine. 

opfølgning Margit 

Telt  Køb af telt 

Orientering ved Freja 

Ref.: 

Midler til køb af telt er nu på plads og teltet 
bestilles hos Kibæk-Presenning til levering senest 
13/8-2021. 
Følgende har doneret: Ajstrup Strand & Norsminde 
grundejerforening, AURAs Lokalværdipulje, 
Fiskehuset på Norsminde Havn, Lokalrådene i 
Odder Kommune og AArhus Kommune projekt 
"Samskab Aarhus". Donorer præges på teltet. Freja 
undersøger mht forsikring. Vedr. opsætning se: 
www.kibaek-presenning.dk/partytelte-37 

opfølgning Freja 

Grundlovsmøde Morgensang med Doktor Nielsen og 

flaghejsning kl. 10 den 5. juni 

Hvordan gik det? 

Ref.: 

Hyggeligt samvær som vanligt. Næste år kan 

arrangementet formodentlig udvides. Alle 

bedes overveje grundlovstaler til næste år. 

opfølgning Freja, 

Vinni og 

Mie 

Projekter    

Trafikgruppe - 

Aarhus Kommune 

Cykelsti  

Orientering ved Freja 

Ref.: 

Ønsket om cykelsti til Ajstrup Strand er i 
samarbejde med og sendt til Fællesrådet i Beder-
Malling-Ajstrup til behandling ved møde med 
Aarhus kommune den 17/6-21. Referat rundsendes 

opdatering Freja  

http://www.kibaek-presenning.dk/partytelte-37
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til bestyrelse, når det modtages. Den 9/9-21 kl 
16:30-18:00 arrangeres møde med politikere ved 
CampOne (arr. Trafikgruppe + Mie og Freja) 

Nord for fjorden 

 

Indkaldt til tovholdermøde den 4.juni  

Orientering ved Freja  

Ref.: 

Freja orienterede om diverse emner fra 

mødet. Se medsendte bilag til dagsorden. 

Opfølgning Freja 

  

Syd for fjorden 

Madpakkehus 
Indvielse af Madpakkehus 

Hvordan gik det? 

Ref.: 

Borgmester Uffe kappede snoren til vores 

nye Madpakkehus. Det gik rigtig godt til 

trods for knas med videooptagelsen. Den 

kom dog i kassen og kan ses på vores 

hjemmeside. De løse ryglæn er nu blevet 

repareret. 

opfølgning Freja 

Vinni 

 

Saksild Lokalråd Lokal historisk hotspot I Norsminde. 

Ref.: 

Hele bestyrelsen gik ind for Lisbeth Bondes 

flotte beskrivelse af projektet. Margit sender 

ansøgning ind til Naturstyrelsen. 

Drøftelse  Margit 

 

Bestyrelses-arbejde    

generalforsamling Hvordan gik det? 

Ref.: 

Det var en fin generalforsamling med nogle 

positive medlemmer og en rigtig god 

dirigent. Referat blev godkendt. Referatet 
sendes til godkendelse hos dirigenten, hvorefter 
det kan lægges på hjemmesiden. 

opfølgning Alle 

Kasserer Nyt? 

Ref.: 

Regnskab vedlagt dagsorden. Ingen 

bemærkninger. 

orientering Freja 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 

Hvornår? 

Ref.: 

Næste nyhedsbrev skal ud snarest. (Freja og 

Kurt). Emner: generalforsamling og referat, 

den nye bestyrelsen, nyt medlem  til 

gruppen der arrangerer Naturens dag 

Nyhedsbrev 1. august: NFFS, markedsplads 

og tilmelding(Henning Eriksen), 

børneloppemarked og tilmelding (Mie), 

Fællesspisning, Naturens Dag, møde om 

cykelsti på Camp One 

drøftelse alle 

Næste møde og 

hængepartier 

Datoer for møder Syd for fjorden? 

Det grønne partnerskab er afviklet. 

Hvad gør vi nu? 

Aktiviteter næste halvår 

Ref.: 

Vedlagt fil over arbejdsopgaver i KN. 

Hvordan organiserer vi det fremtidige 

arbejde Syd for fjorden. Aktiviteter og 

projektplan skal revideres. Tages op efter 

 Alle 
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sommerferien. Kai og Freja deltager i møder 
omkring Parkering og trafik i Norsminde. 
 

Kommende aktiviteter:  

14.8 NFFS 

26 eller 30.8 Fællesspisning 

9.9 politikermøde om cykelsti på Camp One 

12.9 Naturens Dag 

Nye ideer i fremtiden 

Facebook opslag for at hyre nye medlemmer 

Gudstjeneste i det fri ved kirkeruinen 

Fællesspisninger – hvor og hvordan 

Storkerede 

Biodiversitet (ny arbejdsgruppe – Mie, Vinni 

m.fl.)  

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Ref.: godt til trods for at det trak ud p.g.a. 

de mange punkter. Tak for de nyes 

tålmodighed og tak til Vinni for traktementet 

 Alle 

Datoer – tid og sted  

Nye datoer aftales 

Bestyrelsesmøde 19.7 kl. 10-12 hos Kurt, Gl. 

Krovej 10 

Bestyrelsesmøde 2.9 kl. 13-15 hos Grethe, 

Hyldevænget 14 

Uge 33 Evalueringsmøde NFFS (Kurt, Freja 

og Margit deltager, Margit indkalder 

planlægningsgruppen 

 Margit 

 


