
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
referat: 27. august 2019 kl. 19.00 til 21.00 – hos Vinni, Gl. Krovej 17 

 
Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Benny Bjerregaard og Margit Bryder 

Afbud fra Grethe Christensen og Sven Thomsen 

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder   

Faste punkter Emne Karakter af 
punkt 

Ansvarlig  

Velkommen Velkommen til os alle – efter en lang sommer  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 
Referat af Evaluerings møde 1 juli  
Hvad skal huskes? 

Paller skal flyttes og opbevares 
Ref.: 
Margit har highlightet de punkter i 
evalueringsreferatet, der skal tages op på 1. 
planlægningsmøde i februar 20. Mie tager hånd 
om pallerne på havnen. Kontakter Sven vedr. 

genbrug. 

Orientering  
Kort punkt 

Margit 
 
 

Grundlovsmøde Evalueringsmøde aftales 
Og pasning af kirkeruin 
Ref.: 
Mie kontakter Odder Kommune og 
Naturstyrelsen vedr. pasning af kirkeruin. 

Mie indkalder udvalget for Grundlovsdag til 
evalueringsmøde  17. sept. Kl. 19 

Kort punkt Mie og Vinni 

Gåture Annonceres igen 
Ref.: 
Mie lægger på Facebook 

 Mie 

Naturens dag Plan for aktivitet 
Annoncering 
Plan for dagen  
Hvem gør hvad? Hvem deltager? 
Ref.: 
Annoncering er på plads. Vinni, Connie og 

Susanne har styr på aktiviteterne. Bestyrelsen 
skal bare møde op lidt før kl.11 og hjælpe med 
afviklingen. I ugen op til afklarer vi 

tilvejebringelse af blåmuslinger som madding. 

Planlægning   Vinni 

Sct. Hans  Anmodning fra Jolleklubben se mail 
Ref.: 

Mie tager foreløbig en snak med 
Kim/Jolleklubben vedr. hans henvendelse. KN´s 
rolle vedr. Sankt Hans aktiviteterne i vores 
område skal afklares. 

drøftelse Mie 

cykelgruppe stand-by. 

Ref.: 
Venter. 

 Sven 

Fællesspisning Planlægningsgruppen: Grethe, Vinni, Yvonne og 
Margit (måske Helle). 
Plan for værtssteder og koncepter 

Datoer til nyhedsbrev 
Ref.: 
Udvalget indkalder snarest til planlægningsmøde. 
Første fællesspisning er aftalt med Himmel & Hav. 
Det bliver mandag 30. september kl. 18. Pris 
endnu ikke afklaret. Møde aftales med Bjørn 13.9. 

Orientering 
om 
planlægning 

Margit og Vinni 
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Mie melder datoen ud i nyhedsbrevet. Flere 
oplysninger sendes til medlemmerne senere efter 
at vi har forhandlet med Bjørn 

Projekter  møde - Nord for Fjorden 
Ref.: 
Mie laver dagsorden og indkalder til møde 27.9 
eller 4.10 

Finde dato Freja Benny og 
Mie 

projektoversigt Revidering 
Ref.: 
Freja gennemgik revidering af Projektoversigten. 
Ændringer og farveskift aftales med Sine. Mie og 
Margit skal bruge den reviderede plan 22 okt., 

hvor vi skal mødes med de 5 

grundejerforeninger syd for fjorden. 
Kommentarer til Freja vedr. ændringerne 
senest lørdag/søndag i denne uge. 

orientering Freja 

Vinterbade klub Visionspapir mm 
Ref.: 
Meget fint visionspapir fra Vinterbadeklubben, 

som nu har 40 medlemmer. Har fået tilladelse til 
flere opsætninger af mobil sauna. 

orientering Benny 

fitness Bænke? 
Ref.: 
Træ er indkøbt til bord og bænke. 

orientering Freja 

Syd for fjorden Referat fra møde den 24. juni 
Ref.: 
Mie rykker Bent for svar vedr. LAG midlerne. 

Vil gerne snart orientere partnerne om staus. 

Orientering  Mie 

Bestyrelsesarbejde Økonomi og medlemmer 

Ref.: 
De stigende afgifter presser vores økonomi. 
Udgifterne til bank, hjemmeside, dropbox, mobil 
m.m. koster efterhånden den indtægt vi har fra 
6 menige medlemmer. Flere medlemmer vil 
være godt. Gæster til fællesspisning gav flere 

medlemmer. Det må gentages. 

orientering Freja 

Drop box Slankning  - hvor meget skal gemmes? 
Ref.: 
Mie kikker på hvad der evt. kan slettes. – Med 
assistance fra Freja. 

drøftelse Mie og Freja 

Formidling Hvad skal på hjemmeside  

Ref.: 
Partnerskab, Referat, Naturens dag, første 
fællesspisning, link til midttraffik.dk mht flexbus 
– hvordan gør man 
Hvad skal på Facebook -? 
Ref.: 

Gåture, Naturens dag, fællesspisning 

alle Mie -Janus 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 
Ref.: 
Naturens dag  
Fællesspisnings dato for første gang 

Vinterbadeklub 
Evt. gåture 

 Mie 
 

Kalender Besøg hos foreninger  
Ref.: 

Mie og Margit skal på KN info visit hos 
formændene for de 5 grundejerforeninger syd for 

fjorden 22. okt. Andre møder er ikke planlagt 
endnu. 

planlægning Alle 

Temamøde Hvad er vigtigt for os at drøfte?  
Ref.: 
Aktive medlemmer, indtægter, offensiv overfor 

andre foreninger f.eks.i Saksild og Beder/Malling 

drøftelse Mie 
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Evaluering Hvordan gik mødet? 

Ref.: fint 
 Alle 

Punkter til senere Ref.: 

Hjertestarter kursus 
Julefrokost for medlemmerne 19.11 (uge 46) 
skal annonceres i nyhedsbrev i uge 43 

 Alle 

Datoer – tid og sted 
for næste møder 

3.10 kl.12-15 hos Mie, Morbærvænget 11 
Tema/visionsmøde 

7.11 kl. 19-22 hos Grethe, Hyldevænget 14 
3.12 kl. 17-19 bestyrelsesmøde, 19-? julefrokost 
hos Margit, Gl. Krovej 24 
 

 Margit 

 

 


