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

afbud fra Benny Bjerregaard 

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder   

Faste punkter Emne Karakter af 
punkt 

Ansvarlig  

Velkommen Velkommen til os alle –   Alle  
Opfølgning af referat 
fra sidste møde 

Løbende opfølgning i forbindelse med 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    
NFFS Planlægningsmøde 3 feb. 19-21 

Ref.: 
Margit skriver artikel til Odderkysten – deadline 
20.2.20 

  

Grundlovsmøde Kirkeruin flagstang Saksild og omegnslokalråd  -
her kan søges midler 
Ref.: 
Mie søger efter jul. M.h.t. vedligeholdelse af 
grunden har Odder Kommune ikke svaret endnu. 

 Mie 

Naturens dag Tages op senere   
Gåture Fungerer godt   
Sct. Hans  Mie kontakter Jolleklubben vedr. formandens 

henvendelse ? 
  

cykelgruppe ?   
Affaldsindsamling Ref.: 

Finder sted 26.4.2020 kl. 10 – 12. 
Ajstrup/Norsminde Grundejerforening er 
tovholder. KN arrangerer suppe bagefter. 

  

Fællesspisning Evaluering af Fællesspisning Julefrokost 

Kroen den 4. feb. 

Ref.: 

Aftenen forløb rigtig godt, og vi fik et par 

nye medlemmer. Næste år skal vi mødes 2 

timer før og køreplan for aftenen skal 

revideres. Margit redigerer planen i 

dropbox. Tages op på bestyrelsesmødet 

28.1.20. Madgruppen mødes efter jul og 

laver plan for næste fællesspisning  på 

Norsminde Kro 4 februar kl. 17.30 

Opfølgning Grethe- Vinni 
Freja 

Hjertestarter 

kursus 

venter 

 
opfølgning Mie 

Projekter    
Nord for fjorden Ref.: 

Beder/Malling Vinterbadeklub forventer at 
opstille mobil sauna hver weekend i 2020. 
Fremtidsønske: fast sauna ved toiletbygningen 
ved Ajstrup Strand (indbygget i skrænten). 
Århus Kommune er positiv. MEN det er et dyrt 
projekt.  

  

Syd for fjorden Møde aftales 
Ref.:  
Mie aftaler møde efter jul. Kontakter Merete. 
Bendt har modtaget afslag fra Vanførefonden 
vedr. Kysing projektet. 

 Mie 

Trafik Møde den 7. nov. inspirationsseminar 
Ref. 
Den bedste ide var opstilling af ”kør med 

referat Mie og Grethe 
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bænke”, som bruges i Sønderjylland. 
Mie rykker Lisbeth for referat fra mødet. 

Bestyrelsesarbejde Økonomi og medlemmer 

Ref.: 
God balance i vores budget. 2 nye medlemmer -  
1 privat og 1 grundejerforening. Freja har nyt 
budget klar til næste bestyrelsesmøde 28.1.20 
Skal bruges ved Generalforsamlingen. MobilePay 
stadig op ad bakke. 

orientering Freja 

Generalforsamling  Dato for dagen - 9 marts 
Ref.: 
Lokale – er aftalt med Yachtklubben 
Ordstyrer - Mie kontakter Kristian 

Forplejning – Mie arrangerer oste/pølsebord. Vi 
andre hjælper til 

Detaljeret planlægning starter på næste møde. 
Vi skal finde et tema til gruppediskussion. 
Mie sender revideret opgaveplan ud efter jul 

planlægning Alle 

Formidling Ref.: 
Film om KN 

Janus arbejder på det 
Hvad skal på hjemmeside:  
referat, sidste og næste fællesspisning, 
Generalforsamling 
Hvad skal på Facebook: 
Næste fællesspisning 

alle Mie -Janus 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 

Generalforsamling, sidste og næste 
fællesspisning 

 Mie 

Kalender Besøg hos foreninger -datoer 
venter 

planlægning Alle 

Evaluering Hvordan gik mødet? 
Ref.: godt 

 Alle 

Punkter til senere Generalforsamling  
Hjertestarter kursus 
Koncepter på alle aktiviteter justeres og skrives 

Kirkerun(ingen svar fra naturstyrelen) 

 Alle 

Datoer – tid og sted 
for næste møder 

28.1.2020 kl.14-16 hos Sven, Lindevænget 10 
4.3.2020 kl. 19-21 hos Freja, Syrenvænget 10 

 Margit 

 


