
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat d. 8.december 2020 kl. 17-19 hos Freja 

Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Margit Bryder, Grethe Christensen 

Benny Bjerregaard. Afbud fra Sven Thomsen. 

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder 

Faste punkter Emne Karakter af 

punkt 

Ansvar 

Velkommen Velkommen   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 

Mie 

Aktiviteter    

Projekter    

Nord for fjorden Henvendelse fra Beboergruppe 

Ref.: Mie kontakter beboergruppen og 

opfordrer til, at gruppen formulerer et oplæg 

om parkering til KN – evt. i samarbejde med 

det, der er i gang på sydsiden af fjorden. 

Oplægget medtages til forårsmøde med AAK 

og Naturstyrelsen i apr./maj 2021 

Vinterbadeklubben 

Ref.: BMV opfordres til udformning af 

projektbeskrivelse af ønske om sauna. Det er 

dog en forudsætning, at der bliver adgang 

for alle, f.eks. via dagkort, for at KN, AAK og 

Naturstyrelsen kan arbejde med og støtte op 

om forslaget. BMV er i gang med 

undersøgelse om, hvordan man drifter andre 

steder. 

Trafikgruppen: 

Ref.: Ole Krabbe fra Malling har tilbudt hjælp 

til at få politikere/embedsmænd i tale 

omkring cykelsti fra rundkørslen i Ajstrup og 

til stranden. Mie og Freja fortsætter dialog. 

Drøftelse af 

punkter  

Mie Freja 

Benny 

Syd for fjorden Ansøgninger og drift  

Ref.: Mie arrangerer møde i januar med 

Merete. Det bliver på Odder Rådhus (corona 

sikkert møde). Hører Merete om, hvad vi skal 

søge til i Saksild Lokalråd. Freja kontakter 

Havnefonden vedr. drift af madpakkehus på 

havnen. Vi har nu fået midler hertil fra Odder 

Kommune. 

Opfølgning Mie Freja 

Vinni 

Margit 

Bestyrelses-arbejde    

generalforsamling Tjekliste - Opstart af Dagsorden til 

generalforsamlingen 

Fordeling af oplæg til formandsberetning 

Tema?  

De praktiske opgaver 

Ref.: Se vedlagte skema. 

Opstart  Alle 

Kasserer Økonomi og medlemmer 

Ref.: God økonomi. Nye medlemmer i 2020. 

orientering Freja 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste 

julenyhedsbrev  

Ref.: udsendes af Mie og Freja 17/18 

december. Nedenstående punkter omtales: 

 

Næste fællesspisning februar 2021? sat på 

stand by.  

Drøftelse Mie 



Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat d. 8.december 2020 kl. 17-19 hos Freja 

Det Grønne Partnerskab – status 

Nord for fjorden: hybenroser, 

vindmølleparken og vandkvalitet (link til hvor 

2 sidstnævnte  hører hjemme) 

generalforsamling 15.3.2021, deadline 

15.1.21 for forslag hertil fra medlemmer  

Generalforsamlingen afkortes. Ikke tema 

diskussion. Kun kaffe, the, vand og lidt sødt. 

Parkering ved Norsminde 

Nye bestyrelsesmedlemmer søges 

Mie stopper som formand 

Næste møde Punkter 

Ref.: generalforsamling 2021 – fortsat. Alle 

laver lille skriftligt oplæg til beretning 

Fællesspisning 

NFFS møde den 22. feb. Kl 19 til 20 

Planlægge møde Nord for fjorden 

dropbox kursus 

Facebook kursus 

 Alle 

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Godt og meget hyggeligt! 

 Alle 

Datoer – tid og sted  26-1-21 kl. 13-15 hos Benny, Hyldevænget 

17 

 Margit 

  


