
 

28.09.20 Referat af møde i styregruppen for ”Det Grønne Partnerskab”, hos Margit Gl. 
Krovej 24 kl. 10 – 12.30  
Deltagere: KN: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Margit Bryder.  
Odder kommune: Merete Johannsen. Naturstyrelsen: Knud Erik Hesselbjerg.  
Afbud fra konsulent Bendt Nielsen. Referent: Margit Bryder 
 
Dagsorden: 
1) Siden sidst. 
 
2) Hvordan går det med søgning af andre fonde.  
 Hvor er der hidtil søgt og hvem skal søges ved snarest.  
 Herunder budget 
 
3) Kan der dispenseres for at alle projekter skal i gang på samme tid/alle midler i hus? 
 Kan vi flytte alle midler til et projekt? 
 
4) Strategi fremover 
 
5) Kan vi gøre noget i forhold til mangel på driftsansvarlige i projekterne 
 
6) Samarbejde med partnere. 
 
7) Ideer til fremtidigt samarbejde med myndigheder og foreninger i området. 
 
Diskussionen faldt ligesom i 2 afdelinger: 
 

1) Her og nu: hvad gør vi. 
 

2) Hvordan driver vi ”Det grønne Parnerskab” fremadrettet, hvis vi ikke får de 
nødvendige midler samlet ind. 

 
Ad 1:  
Det er nu de sidste fonde skal søges, hvis vi skal i mål med fase 1 ved Kysing. Vi skal 
også have afklaret, om Havnefonden vil drifte et madpakkehus på havnen. Men vi 
starter fondsansøgning til dette, selvom det ikke lige kan afklares her og nu. 
 
31.5. 2021 er der frist for brug af LAG bevilling!!! 
 
Oversigt over søgte og tildelte midler til Grønt partnerskab Norsminde

 

Pulje/fond 

Ansøgte 
midler u. 
moms 

 
u. moms 

Frist for 
brug af 

 

 

Bemærkninger 
Friluftsrådet 500.000 306.000 30.11.2021 Kan ikke forlænges yderligere 
LAG Odder-Hedensted 500.000 250.000 31.5.2021(?) anmodet om fristforlængelse 

 d 11.5.2020 
 
Vanførefonden 

    
søgt nov. 2019 - afslag 

NRGI    søgt nov. 2019 - afslag 

kystpulje 
 
800.000 

   
afslag nov 2019 

Her-bor-vi, Nordeas 
pulje 

 
825.000 

   
afslag 16.09.20 

Lokale-og 
 

 
400.000 

   
ikke søgt endnu 

     

 



 

Merete mente ikke, at vi kan flytte alle midler til ét projekt, så vi mangler 300.000 kr. 
før vi kan gå i gang med fase 1 i Kysing. 
 
Fonde der skal søges nu: 

Odder Kommunes forskønnelsespulje (Merete) 
Lokale og anlægsfonden (Bendt) 
Saksild Lokalråd (Mie) 
A.P. Møller fonden (Bendt)  
Salling fonden (Bendt) 

 
Merete kontakter Bendt for nedenstående fonde: 

Bodil Pedersen fonden  
Højgaards fond 
Velux fonden  
Augustinus fonden  
Louis Hansen fonden  
Hede Nielsen fonden  
Kvickly, Odder 

 
M.h.t. Kysing projektet skal Odder Kommune komme med en vision og fremtidsplan for 
området, som skal forelægges for Naturstyrelsen, som ejer området.  

Bl.a. restaurantens fremtid (drives på dispensation) og områdets potentiale som strand 
og badeområde.  
Merete og Knud Erik følger op på, Odder Kommune og Naturstyrelsen kan drifte ny 
toiletbygning i fællesskab (måske også i samarbejde med Bjørn fra Himmel og Hav). 
 
Ad.2 
Fremtiden i ”Det grønne Partnerskab” 
 
I maj 2021 må vi gøre status over forløbet, og hvordan vi kommer videre. Hvis vi ikke 
får samlet pengene er det enden på ”Det grønne Partnerskab” i sin nuværende form. 
 
KN: Der er brug for bedre kommunikation med partnerne og foreninger og måske nye 
interessenter syd for fjorden.  
KN kunne ønske sig 2 årlige møder, sådan som der i dag allerede afholdes Nord for 
fjorden. Måske 1 fællesmøde for de 2 kommuner om foråret og 1 separat møde om 
efteråret for nord og syd. 
 
Emner der kunne tages op er f.eks.: 

Nye vinkler på området 
Parkering på havnen (miljø og teknik i de 2 kommuner skal løse problemet) 
Biodiversitet 
Fjorden 

Temamøder med oplægsholdere 


