
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat af bestyrelsesmøde 21.maj 2019 kl. 19.00 til 22.00 – hos Mie 
Morbærvænget 11 
Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Sven Thomsen, Benny Bjerregaard, 

Margit Bryder. 

Fraværende: Grethe Christensen 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. 
Ref.: Referat fra sidst blev godkendt 

Godkend & 
opfølgn. 

Mie 

Aktiviteter NFFS 

Opdatering  - hvor er vi i planlægningen? 
Hvad mangler? 
Ref.: 
Sine har lavet NFFS programmet, som er færdigt 

til trykning. 
Vi enedes om 300 stk. i A4 format (25 stk. 
placeres ved foreningerne og Fiskehuset) 
Freja sørger for trykning ELLER fotokopiering. 
Freja sørger samtidig for trykning af plakater og 
flyers vedr. Børneloppemarked . 
Vinni og Mie sørger for ophængning. 

Åben Scene: Mie og Vinni sørger for plakat med 
programpunkter for Åben Scene. A3 format. 
(Husk auktion af pavillon) 
Sven og Freja sørger for paller og plade til 

opbygning af scene. 
Mie og Vinni medbringer 2 stk. plastborde til 
KN´s bod. 

Morgenmad kl. 9 på dagen: Mie melder alle til 
Aftensmad: Alle der vil deltage melder sig selv til 
og betaler hos Steen eller Hanne Skriver. Alle 
medlemmer i klubberne inviteres til at deltage. 
(Mie sender det ud i nyhedsbrev) 

Stort punkt Margit 
mm 
 

Grundlovsmøde Hvor er vi i planerne? 
Hvem deltager og hvem kan hjælpe til? 
Ref.: Freja sørger for trykning af plakater. 
Opsætning af det store telt søndag d. 2.6 kl. 13 
(Mie, Janus, Freja, Vinni, Sven, Alice, Søren, 
Margit og Kaj) 

Nedtagning af telt: 11.6 kl. 17 (Freja, Vinni, 

Sven, Søren, Alice, Margit og Kaj) 
Program: velkomst, sange, tale, flere sange 
Talerstol lånes hos Yachtklubben og mikrofon 
hos Knud fra Grundejerforeningen. 

Kort orientering Mie og 
Vinni 

Gå ture Diget – 
Ref.:  

Sven og Janus har været ude med motorsaven, 
så diget er nu parat til gåtur! 
Filmklip fra rydningen skal indgå i ny videofilm til 
vores hjemmeside om KN´s aktiviteter, som 
Janus er mand for. Vi opfordrer vandrere til at 
bruge græsvejen ved busskiltet, når man skal 

ned til stien. 

Orientering og 
opfølgning 

Sven og 
Vinni 
Margit 

Naturens dag Plan for aktivitet 

Ref.: 
Vinnis gruppe har en plan for dagen, hvor 
børnene skal fange krabber med blåmuslinger 
som madding. Lave krabberæs, bage snobrød 

mm. Koordineres med Jolleklubben, da det skal 
foregå på deres areal. Varighed 2-3 timer. Dato 
8. september. 
Vinni er tovholder. 

Planlægning og 
drøftelse 

Vinni 
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Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde 

cykelgruppe Nyt fra gruppen 
Ref.: 
Der er kun kommet 1 henvendelse.. 
Mie sætter det på Facebook og Beder/Malling 
bazaren. Med programsætning til hver søndag kl. 
10 fra søndag d. 16.6. Mødested 

Parkeringspladsen ved Ajstrup 
Strandvej/Engbovej. Så må vi se, om der møder 
nogen op. 

Planlægning og 
drøftelse 

Sven 

Projekter Bænke 
Ref: 

Århus Kommune har opsat 3 bænke ved de 3 
badebroer. Vi hører Andy om vi kan få 2 bænke 

mere ved Fitness redskaberne. 
Fitnessredskaber – indvielse 
Sættes snart op. Indvielse kl. 12 Grundlovsdag. 
Kriblekrablebro – indvielse 
Ikke startet op endnu. Der regnes stadig med 

indvielse Pinselørdag (tidspunkt ?) 
Vinterbadeklub 
Mobilsauna sættes op i weekender – denne 
weekend + 1 weekend i sept., okt., nov., dec. 
Mie laver link til deres hjemmeside i næste 
nyhedsbrev. 
Vinterbadebro 

Stisystemer 
Begge lang behandlingstid. Vinterbadebro i 
høring. Der søges stadig flere midler. 

 

orientering Freja 
Benny og 
Mie 

Syd for fjorden Det Grønne Partnerskab  

Planlægge nyt møde i styregruppen samt 
information til partnere i Det Grønne Partnerskab 
Ref.: 
Mie sender IKKE noget ud til partnerne, før vi 
har haft styregruppemøde. 

Orientering  Mie 

Bestyrelsesarbejde Økonomi og medlemmer 

Ref.:orientering ved Freja 
orientering Freja 

Aktive medlemmer? Tilbagemelding på opfordring i sidste nyhedsbrev 
Ref.: kun 2 personer meldte sig. Vi bliver ved at 
spørge! 

Orientering og 
drøftelse 

Mie 

Formidling Hvad skal på hjemmeside  
Hvad skal på Facebook 

Ref.: 
NFFS omtale, NFFS program, cykelgruppe, 
fitness indvielse, Vinterbadeklub/sauna, Krible-
krablebro/forventet indvielse, nattergaletur på 
stien 14.6 kl. 21(mødested Fiskehuset, stille tur 

- ingen hunde) 

alle Mie  
Janus 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev?  
Se ovenstående 

 Mie 
 

Kalender Plan for møder i efteråret 
22. oktober møde med grunderejerforeninger på 
Kysing Næs 

Mie og Benny aftaler tid til at lave dagsorden til 
den 20. juni 

 Margit 

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Godt! Trods mange punkter. 
 Alle 

Punkter til senere Opfølgning på generalforsamling 
Besøg hos foreninger mm  
Fællesspisning 
Hjertestarterkursus (Mie og Benny) 
Projektoversigt skal revideres 
Ref.: 
Venter 

 Alle 
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Datoer –tid og sted 

for næste møder 

20.6 kl. 15-17 hos Freja, Syrenvænget 10 

27.8 kl. 19 hos Vinni, Gl. Krovej 17 
 

 Margit 

 


