
Mødereferat af opsamling den 21-4-2017  
mellem CBA (Center for Byens Anvendelse, Aarhus kommune (AAK) og KN (Krydsfelt Norsminde). 
Mødet blev afholdt i Jolleklubbens klubhus. 
 
Tilstede:  
Andy Tomes og Lisa Amby Jensen, CBA Århus Kommune 
Knud Erik Hesselbjerg, NS (Naturstyrelsen) 
Jørn Rasmussen og Steen Skriver, Jolleklubben Norsminde 
Helle Hartvig, Kajakklubben Norsminde 
Freja Laustsen, Ajstrup/Norsminde grundejerforening, samt KN 
Marianne Hartvig, KN 
Anni Marquard, afgående formand KN 
 
Referent: Marianne Hartvig, KN 
 
Kort opsamling: 
1: Andy T:  Der er påsat røde sedler på ulovligt parkerede både på P-pladsen ved jolleklubben, med 
varsel om fjernelse af politiet. AAK har rykket politi for effektuering af fjernelsen. 
 
2: Jolleklubbens medlemmer skal ikke bruge p-pladsen til bådopbevaring. Jolleklubben ønsker dog 
at anvende p-pladsen om vinteren til bådopmagasinering. Med opfordring til medlemmerne om, at 
der er en deadline for fjernelse i foråret. En skrothandler vil hente de gamle bådtrailere, der står 
rundt omkring på p-pladsen. 
 
Ad.2 Andy har fulgt op på Jolleklubbens ønsker om at anvende p-pladsen om vinteren til 
bådopmagasinering hos vejmyndigheden. Det bliver ikke muligt fremadrettet at anvende p pladsen 
til bådopmagasinering. 
 
3: Slæbestedet: AAK og Naturstyrelsen er indstillede på, at Slæbestedet lukkes. Naturstyrelsen ejer 
arealet, og AAK drifter det. Det spærres af, så kun Jolleklubben kan bruge det.  
Der opsættes stolper + kæde + skilt med oplysning til offentligheden om lukning grundet trafikale 
problemer. 
Alternativ mulighed: Havnefondens slæbested. Men her er man ikke interesserede i, at modtage 
det gamle slæbesteds kunder. Ej heller turister til at benytte deres p-plads. (oplyst af Jolleklub) 
 
4: Hybenroserydning: Sidste år blev der brugt 30.000 kr på rydning ved Ajstrup Strand. 
KN (Marianne Hartvig) vil snart blive kontaktet, for et orienterende møde med Tor, som står for 
rydningen. Rydningen foregår kun med specialmaskine, grundet puljen af driftsmidler. 
 
Keld (fisker), har udtalt sig uvillig til at få ryddet roser ved hans stejleplads. Han vil blive inviteret 
med til mødet med Tor. 
 
5: Bord/bænkesæt: Jolleklub aftaler med AAK om levering. 
 
6: Ad Pavillon: Jolleklubben skal fremlægge et projektforslag, og beskrive brug af den. F.eks. at 
skoler og børnehaver kan benytte den til spisested. 
 
7. Krible-krablebro: Projektet er her beskrevet. Kajakklubben skal nu søge tilgængeligheds-puljer. 
Når de er i orden, vil AAK og Naturstyrelsen sige ok og AAK forestå myndigheds-ansøgningen. 
 
Ad. 7 NS er lodsejer og skal derfor i samarbejde med AAK søge myndigheds godkendelser til anlæg 
på NS arealer. 
 
8: Ad tilgængelighedspuljer: KN (Freja L.) vil producere en drejebog med projektoversigts puljer, 
navne - tlf. numre samt deadlines. (Se særskilt oversigt) 
 



9: Forslag fra Helle H: At AAK og Naturstyrelsen er indforståede med at støtte projekter beskrevet i 
KN- oversigten, og at AAK og Naturstyrelse udarbejder foreløbige skriftlig tilkendegivelse om støtte 
til de forskellige projekter, når der søges pengemidler. 
Godkendelserne/støttetilkendegivelserne vil helt sikkert veje tungt ved ansøgningerne. 
 
Ad. 9 Krydsfeltet sender en anmodning til AAK og NS om at etablere de tiltænkt anlæg ( Badebro, 
Pavillon, Krible-krablebro, Fitness på stranden, Sti på Strandeng) på NS arealer. AAK og NS 
kvitterer med en tilkendegivelse af støtte til projekterne. AAK og NS afventer anmodningen. 
 
10:  Andy T: Nuv. Badebro v/Strandbovej repareres i 2017, og ang. finansiering: AAK vil give kr. 
10.000 til hver af flg. projekter: Badebro, Pavillon, Krible-krablebro, Fitness på stranden og Sti på 
Strandengen. 
 
Ad. 10 Finasiering til de enkelt projekter skal være på plads inden der søges myndigheds 
godkendelser til anlæg. Det er de enkelte projektgrupper der søger midler til realisering af 
projekterne. (Anni, Marianne og Freja vil være behjælpelig med udarbejdelse af drejebog til 
projektbeskrivelser) 
 
11:  Veje og Sikkerhed: KN skal kontakte Helle Holm, CBA Vejdrift, og invitere hende  til separat 
møde med Odder kommune (Chr. Kristensen og KN. Andy T. vil orientere Helle Holm om, at der 
kommer en invitation). KN vil tilskynde til en arbejdsgruppe ang. Vej/trafik gennem/ 
omkring Norsminde og Ajstrup Strand. 
 
12: Næste møde  ca. sept. 2017  
Mål: at de 5 igangværende projekter er beskrevet og puljeansøgninger er i gang. 


