
	

Referat fra møde afholdt mellem CBA (Center for Byens Anvendelse), Aarhus kommune (AAK), 
Naturstyrelsen og KN (Krydsfelt Norsminde), samt foreninger i området den 7. sep. 2018 i 
Jolleklubbens Klubhus. 

Tilstede: Andy Tomes og Lisa Amby (begge CBA-AAK) Knud Erik Hesselberg (Naturstyrelsen), 
Jørn Rasmussen (Jolleklubben og Havnefonden), Leif-Henning Jensen (Kajakklubben og Ajstrup-
Norsminde Grundejerforening), Mie Wejdling (KN) og Freja Laustsen (KN, Trivsel ved stranden og 
Ajstrup-Norsminde grundejerforening). 

Referent: Freja Laustsen 

Dagsorden: 
Ref.: Mie bød velkommen til mødet og alle præsenterede sig. Lisa har tidligere haft ansvaret for de 
grønne områder i syd. 
 
Fitness ved stranden v/Trivsel ved stranden 
Opfølgning på forårets høring og informationsmøde samt ny placering af fitness. 
 
Ref.: Freja orienterede om projektet, der i sin helhed går ud på ”den gode sti” med 3 fitness 
stationer fra Norsminde til Mariendal – en mulighed, der skal være offentlig tilgængelig for alle. I 
første omgang er der dog kun søgt midler til etablering af én fitness station – for at se behovet. 
Projektet startede op i 2014, og har haft store udfordringer i forhold til godkendelse hos 
Kystdirektoratet og/eller beboere, der bor tæt ved tænkt placering.  
 
Kystdirektoratet afslog i efteråret 2017 ansøgning om placering ved Engbovej, tæt ved 
campingpladsens sti til stranden, med den begrundelse, at det var åben kyst og strandområde 
uden andre aktiviteter. Kystdirektoratet foreslog placering sammen med andre aktiviteter eller 
hvor der i forvejen var høj beplantning, som en mulighed. 
 
Ved Strandbovej/Ajstrup Strandvej ligger et offentligt græsareal med parkering og høje træer tæt 
ved strand og stisystem. Trivsel ved stranden ansøgte derfor i foråret 2018 både AAK og 
Kystdirektoratet om godkendelse til etablering der.  
Naturstyrelsen og AAK behandlede ansøgningen og AAK oprettede en byggesag med høring hos 
omkringliggende beboere.  
KN afholdt i den forbindelse et dialogmøde den 31. maj 2018, hvor hele områdets klubber, 
foreninger og beboere var inviteret til dialog om projektet. Der mødte ca. 50 personer op og det 
blev hurtigt klart, at hovedparten af de omkringboende beboere var meget negativ stemt – dels 
p.gr.a. at det var en byggesag – hvad kunne der videre ske, hvis der blev sagt ja? – og dels 
forestillinger om øget tilstrømning af brugere af området. 
Interessegruppen Trivsel ved stranden valgte herefter at trække ansøgning om denne placering 
tilbage fra Kystdirektoratet og AAK for ikke at presse noget igennem, der kunne give anledning til 
uvenskaber og evt. nabostridigheder i området. 
 
Efterfølgende havde Interessegruppen en dialog med Kajakklubben om en placering i 
Naturstyrelsens græsareal i Norsminde i forbindelse med anlæg af Krible/krablebroen, hvilket 
Kajakklubben gav sin positive tilkendegivelse til. Derfor er der nu en fælles projektbeskrivelse, der 
omfatter begge projekter. Kajakklubben har modtaget midler til fuld finansiering af Krible-Krable 
broen, medens Trivsel ved stranden med de nye fitness redskaber stadig mangler lidt, for at nå 
helt i mål. 
 
Andy udtalte, at AAK fint kunne byggesagsbehandle begge projekter samlet ved en fælles formel 
ansøgning med placerings tegning af både fitness og krible/krable, når der også blev givet en 
lodsejerfuldmagt fra Naturstyrelsen.  
Mht. vedligeholdelse af græsarealet, hvor fitness redskaberne skal stå – dette varetager 
kajakklubben. Fitnessredskaberne skulle iflg. leverandøren kunne holde i 10-15 år uden nogen 
generel vedligeholdelse. Hvis redskaberne kræver reparation, drøftes dette med CBA og afhængig 
af omkostningen, kan det blive aktuelt at søge donationer ellers fjernes det der er i stykker af CBA. 
 



	

Leif-Henning laver placeringstegning af begge dele og indsender en samlet ansøgning både til 
Naturstyrelsen og AAK. 
Knud Erik mente ikke, der var noget til hinder for at give en lodsejerfuldmagt, da det jo er 
Naturstyrelsens areal. 
 
Krible-krablebroen 
Kan vi på mødet få en beskrivelse/drøftelse med havnefonden af hvordan de vurderer deres rolle 
og beføjelser omkring havne til lands og til vands? 
Vurdering fra AAK byggesagsbehandling ved Andy. 
 
Ref.: Der blev talt om havnen og dens rolle/beføjelser. Der er en historik med erhvervsfiskeri og 
siden er der kommet både jolle-, sejl- og Yachtklub. Erhvervsfiskeriet er svundet ind og klubberne 
er vokset. Området omkring havnen er meget populært og benyttes af beboere, gæster og turister 
hele sommeren. 
 
Andy har tidligere været i dialog med nuværende erhvervsfisker. De har sammen, ved et møde i 
efteråret 2017, opdelt Naturstyrelsens areal, så der er et område til erhvervsfisker og et område til 
offentlig benyttelse og rekreative formål. 
 
Andy fremlagde vurdering fra byggesagsbehandler, AAK, hvor man vurderede, at det umiddelbart 
godt kan lade sig gøre, at etablere Krible/krable bro ud fra bestemmelserne i lokalplanen. Men at 
den endelige afgørelse kun kan træffes ud fra en konkret ansøgning. 
 
Jørn havde ikke mandat til at udtale sig på havnens vegne – det kan kun formanden, Lars Stenild, 
der desværre ikke var tilstede. 
 
Knud Erik udtalte, at det er en kvalitet med erhvervsfiskeri og påpegede, at der er forskel på, om 
man udtaler sig, fordi man har en mening eller har en beføjelse. Knud Erik tager gerne et møde 
med havnens formand. 
 
Alle var enige om, at en afklaring er påkrævet snarest, for at projektet kan komme videre. 
 
Øvrige punkter: 
 
Badebroer v/ Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde 
Ref.: Leif-Henning orienterede om, at helårsstålbroen er ønskelig, når træbroen ikke kan mere, 
hvilket forventes at ske indenfor kortere tid. Den bliver i øvrigt flittig brugt af den nydannede 
vinterbadeklub i Beder-Malling, og de er i proces om faciliteter. 
 
Knud Erik kunne oplyse, at Odder Vinterbadeklub er i færd med opførelse af en badeanstalt ved 
Rude Strand. 
 
Stier v/ Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde  
Ref.: Leif-Henning oplyste om, at man fortsat ønskede naturstier og stiforbedring. Der er 
udfordringer hvor stierne krydser 2 private matrikler. 
 
Det er et mål, at give gående og cyklister en mere sikker mulighed end den stærkt befærdede 
offentlige vej. Margueritte ruten og den nationale cykelsti nr. 5 anvises hen over strandengen. Der 
er også en offentlig drøm om en kyststi i Østjylland. Susanne Dyrlund, landskabsarkitekt, Teknik 
og Miljø, AAK, arbejder med stisystemer. 
 
Alle var enige om, at det er en god ide, at tale med de 2 lodsejere, samt fastlægge placering og 
kvalitet af belægning. Se evt. matrikelkort på www.webgis.aarhus.dk   
 
Hybenroserydning v/KN og Andy 
Ref.: Mie kunne orientere om, at Marianne Hartvig havde trukket sig fra bestyrelsen p.gr.a. større 
arbejdspres, men at hun stadig er kontaktperson omkring Hybenroserne. 
Man har været grundigt i gang i Norsminde og vender tilbage om 2 år. Næste år bliver det Ajstrup 
strand, hvis der er penge til det – afhængig af budgetforhandlingerne her i efteråret. 



	

 
Det gamle slæbested v/Havnefonden 
Ref.: Jørn oplyste, at der kunne købes dagsbillet i automat ved Yachtklubben eller et årskort. Til 
årskort hører et kort med til bommen, så man altid kan komme ind, men ved dagsbillet kræver 
det, at der er en person tilstede til at åbne, hvilket giver usikkerhed om man kan komme ind. Der 
er ikke penge til aflønning af en fast medarbejder. 
 
Andy og Knud Erik oplyste, at der var kommet en hel del klager – netop over dagsbillet 
problematikken, samt at der kunne være stor trængsel i højsommeren. Problematikken 
medtages ved mødet med Havnefonden. 
 
Kystsikring v/Havnefonden 
Ref.: Jørn oplyste, at det er sat i bero til 2019. Der er stort behov for forlængelse, så indsejling 
ikke sander til. 
 
Parkering på P-plads v/Jolleklubben 
Ref.: Jørn oplyste, at P-skilte er vendt, så man kan se dem fra Norsmindevej og at det fungerer 
godt. 
 
Information om Det Grønne Partnerskab i Odder kommune v/KN 
Ref.: Mie sender forslaget til kataloget til Lisa. Der er partnerskabsmøde den 10. sept. 2018, hvor 
det gennemgås og forhåbentlig godkendes. Naturstyrelsen og Odder kommune aflønner i 
fællesskab konsulent Bendt Nielsen, der har beskrevet og søger midler til gennemførelse af 
projektet. 
 
Trafik og veje v/KN 
Ref.: Mie kunne oplyse, at KN samarbejder med Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstrup. Fællesrådet 
har dialog med AAK, men det er svært, at trænge igennem og få midler til gennemførelse af 
ønskerne. 
 
Eventuelt 
Ref.: Mie kunne oplyse, at KN’s bestyrelse snart starter med at kigge på organisering og 
samarbejdet i området. 
 
Andy pointerede, at det giver fordele for området, at gøre et fælles prioriteret arbejde forud for 
dialog med kommunen, der har knaphed med midler. 
 
Knud Erik samtykkede og tilkendegav, at et godt gennemarbejdet fælles arbejde på sigt, gør det 
nemmere og giver langt flere resultater, andre samarbejdspartnere siger, det er en fordel. 
 
Næste møde planlægges i feb. 2019 
 
Mødet varede fra kl. 10:00-11:30   
 
 


