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Bestyrelses arbejde 

2018 blev året hvor vi som bestyrelse har oplevet at få fodfæste. 

Ved generalforsamlingen i marts 2018 blev der afholdt en brainstorm over 

hvilke tiltag medlemmerne kunne ønske sig at foreningen tog initiativ til. 

Der kom mange gode forslag. 

Mange af disse forslag kræver dog at foreninger eller medlemmer vil tage 

ansvar for aktiviteten eller projektet. 

Vi har i bestyrelsen haft kræfter til at sætte en ny aktivitet i søen.   

Afholdelse af grundlovsmøde. Det vil jeg komme nærmere ind på under 

aktiviteter i denne beretning.   

Ved sidste generalforsamling fik vi vedtaget mange vedtægtsændringer som 

fik præciseret foreningens formål og vores geografiske område. 

Foreningen Krydsfelt-Norsminde arbejder for hele området fra Mariendal til og 

med Kysing. Bestyrelsen arbejder på at foreningen begynder at få mere 

fodfæste i hele området. 

I denne forbindelse har bestyrelsen revideret vores foreningspjece, som vi har 

med i aften. Bestyrelsen har desuden taget initiativ til at tage på besøgsrunde 

på bestyrelsesmøder i de lokale foreninger i området, så kendskabet til KN 

funktion i vores om råde bliver mere udbredt.   

Vi har som bestyrelse arbejdet på at få en flad struktur, så alle i bestyrelsen og 

de af foreningens medlemmer, som har været aktive i de forskellige 
aktiviteter, følger en fælles linje i foreningens ånd. 

Så i alle vores projekter i samarbejde med øvrige foreninger og kommunerne 

er vi hele tid opmærksomme på vores egen rolle i samarbejdet - nemlig som 

tovholder og formidler.    

På aktivitetsområderne er vi som forening også aktive i udførelsen af 

aktiviteterne - som har det formål at skabe mere socialt samvær i nogle 

mere uforpligtende aktiviteter. 

Formidling 

På formidlingsdelen har vi arbejdet på at sende nyhedsbreve ud på mail ca. 8 

gange om året samt lægge referater af møder med kommunerne ud på 

hjemmesiden. 

Vores aktiviteter kommer ud på hjemmeside, Facebook og i lokale aviser.  
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Vi får eksempelvis artikeler om foreningen i Fællesbladet. Vi får 2 sider i Odder 

Kysten samt NFFS får 1 side.  

På facebook lægger vi også lokale årstidsbilleder/film - aktiviteter mm ud. 

Vi vil fremover lave en fælles hjemmeside for KN og NFFS. NFFS er jo en 

aktivitet under KN og det vil sparre kræfter for vores it kyndige medlemmer. 

Desuden har vi fået mobilepay i foreningen -som gør det nemmere for 

medlemmerne at betale kontingent og fællesspisning – kasseren har dog nok 

at lave. 

Projekter syd for fjorden 

Her vil nye tiltage blive godkendt i en samlet pulje - Odder kommune vi søge 

midlerne til projekterne – Projekterne skal dog have en lokal forankring i en 

forening o. lign. Odderkommune og Naturstyrelsen har ansat en konsulent til 

at styre projektet.  

Odder Kommune Naturstyrelsen og KrydsfeltNorsminde har således i 2018 

udviklet et nyt projekt  - Det Grønne Partnerskab  - projektet er sidst revideret 

i november 2019. 

Projektet indbefatter udvikling af forskellige tiltag i Norsminde og Kysing. På 

partnerskabsmødet I september 2018 Blev projektbeskrivelsen præsenteret i 

sammenhæng med økonomi og anlægsbudget, Der blev her desuden aftalt 

hvem der skal stå for driften af de enkelte projekter. 

Der har været stor opbakning for projektet og der er mange partnere som 

støtter op - det både lokale foreninger, erhvervsdrivende lodsejere samt 

landsdækkende foreninger som DNFF mm.  

Projektet befatter både udvikling på havneområdet og ved Kysing bag Himmel 

og Hav. 

På vores hjemmeside ligger projektkataloget tilgængeligt –  

Hvor er vi lige nu?  

Det er et tålmodighedsarbejde at søge midler til projektet – desværre fik vi nej 

fra Nordeafonden, men vi er nu i gang med at søge LAG midler samt 

myndigheds- godkendelser. 
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På Nord siden af fjorden er de enkelte projekter individuelle og de startes 

op af en forening o.lign. Her vil Aarhus Kommune så godkende og give et 

mindre beløb til projektet – Den lokale forening skal således søge resten af 

midlerne til projektet andet steds.  

Krydsfelt Norsminde har lavet en Model for projekt initiativer ”Nord for fjorden” 

Samt en liste over Puljer, der kan søges udover private fonde, sponsorater 

m.v. 

Nord for Fjorden bliver der afholdt halvårlige møder med Aarhus kommune, 

lokale foreninger Naturstyrelsen og KN. 

Status på projekter  

Opstilling af fitness redskaber ved den gamle badebro var i høring i sommeren 

2018 I maj 2018 afholdt KN i samarbejde med fitness ved stranden et 

borgermøde for at oplyse om projektet.  

Der mødte mange nejsiger op til mødet og tonen var ikke særlig konstruktiv. 

Fitness ved stranden valgte at trække ansøgningen ved kommunen tilbage for 

ikke at skabe for meget splid i området. 

Bestyrelsen for KN vil fremover ikke arrangere den form for møder, men lade 

myndigheder stå for det fremover. 

Se projekt oversigt – Der søges fortsat midler til projekterne - alle projekter er 

endnu ikke fuldt beskrevet. Fitness ved stranden (som nu flyttes til destination 

ved kriblekrablebroen) og krible krablebroen har fået sponsorater til deres 

projekter. 

Der vil, når der er midler dertil, blive fortaget høringer af kommunen om 

projekterne. 

Der afholdes møder med Århus kommune og Naturstyrelsen samt de lokale 

foreninger 2 gange om året. KN lægger referater ud på hjemmesiden – men vi 

opfordrer stadig de lokale foreningers bestyrelser, at de selv informerer deres 

medlemmer om de beslutninger, som bliver taget i dette samarbejdsregi. 

Af nye medlemmer har vi her fået en nyopstået vinterbadeklub –som fremover 

deltager i vores møder nord for fjorden 

Øvrige projekter – se projekt oversigt. 

Aktiviteter 
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Affaldsindsamling. 

 KN er i samarbejde mad DN og grundejerforeningen fortsat med til at holde 

vores dejlige strand og område rent – Sidste år var der ca 20-30 deltagere 

som sluttede af ved Yachtklubben med suppe doneret af Norsminde kro – I år 

bliver det den 31. marts så husk at skrive det i kalenderen. I kan tilmelde jer 

på Ajstrup – Norsminde grundejerforenings hjemmeside. 

Grundlovsmøde 

Ved sidste års generalforsamling var der mange nye ideer til aktiviteter i vores 

forening. Bestyrelsen besluttede således at overtage afholdelse af 

grundlovsmødet den 5. juni.  

Foreningen Krydsfelt Norsminde har i 2018 overtaget arrangementet med 

afholdelse af grundlovsmøde efter Norsminde Bylaug, som blev nedlagt 2017. 

Programmet for dagen var opdelt i et formiddags og et 

eftermiddagsarrangement. Kl. 10 vil der være flaghejsning ved Den gamle 

kirkeruin Gl.Krovej overfor krohaven i Norsminde.  

Selve grundlovsmødet løb af stablen kl 14 i haven bag Ishuset ved Norsminde 

Havn. Her holdt forstander på Rude Strand Højskole Carsten Holvad holdt 

grundlovstalen  - en meget fin oplevelse. 
Bestyrelsen og gruppen der stod for arrangementet har besluttet at afholde 

grundlovsmødet igen i år 2019. 

 

Den store aktivitet er fortsat NFFS i år den 8. juni – hvor alle klubber er aktive 

med at have en festlig dag ved havnen – KN er sammen med Lions klub 

tovholder på arrangementet – I år vil Margit være tovholder da Anni Markvard 

har besluttet at stoppe i den funktion. Så ekstra hænder fra medlemmerne vil 

være velkomne. Desuden vil vi gerne have lokale til at booke boder – hvis du 

er kunstner – eller sælger et produkt  - Honning ØL håndværk grøntsager frugt 

o lign – kender du nogen så sig til. 

Sct. Hans aften bliver fejret flere steder langs stranden. KN´s rolle her er en 

koordinerende formidling af disse arrangementer –  

Fællesspisningen i foreningen er kommet for at blive. Det er også vigtigt for 

foreningen at have et arrangement hvor medlemmerne kan mødes på en 

uforpligtende måde. Vi forsøger os med forskellige måder at afholde det på  -

så det vil også være forskellige priser for arrangementerne.  
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Det opleves, at det har været gode aftner, vi har haft sammen – med rigtig 

god mad til rimelig pris- samt fællessang og god snak ved bordene. Især vores 

sidste spisning på fiskehuset var et tilløbsstykke.  

Det fortsætter vi gerne med - måske med andre senarier. 

Vi har haft hyggelige vandreture – men tilmelding har været lidt sporadisk 

så vi besluttede at samarbejde med gåture ved Ajstrupstrand – så hver tirsdag 

kl. 10 er der start ved broen ved Ajstrup Camping – i svinget Ajstrup 
Strandvej/Engbovej. 

Der er altid fremmøde – så hvis man er til fælles ture så er der her en 

mulighed for det.  

Kommunale projekter 

I 2017 fik vi lavet en folder om vores prioriteringer i forhold til vores trafikale 

udfordringer i området, samt skrevet et høringsforslag til Århus kommunes 

cykelhandlingsplan.(hjemmeside)  

Vi har sammen med lokalrådene i Odder kommune været medskriver på et 

høringsinput omkring modstand mod eventuelle nedskæringer i den offentlige 

trafik - vore busforbindelser.  

KN har et tæt samarbejde med Saksild lokalråd og fællesrådet i Beder – 

Malling på dette område. Bestyrelsen har ikke haft kræfter til selv at have en 

arbejdsgruppe så der henvises til de lokale kræfter i henholdsvis Saksild og 

beder-Malling.  

Afslutning 

Hele bestyrelsen har været fælles om de tiltag der har været i det sidste år – 

Vi har også medlemmer af KN, der er aktiv i de forskellige aktiviteter –  

Så der er mulighed for alle medlemmer, hvis de har lyst til at deltage i og 

/eller planlægge vores nuværende aktiviteter og at komme med nye ideer og 

tiltag, der kan udvikle vores område og vores sociale samvær. 

KN kan kun eksistere hvis den har opbakning i lokalområdet. I bestyrelsen 

oplever vi at foreningen stødt og roligt grundfæster sig i området. 

Formand 

Mie Wejdling  

Marts 2019 


