
	

Referat fra møde afholdt mellem CBA (Center for Byens Anvendelse), Aarhus kommune (AAK), (NST) 
Naturstyrelsen og KN (Krydsfelt Norsminde), samt foreninger i området den 5. apr. 2019 i 
Jolleklubbens Klubhus. 

Tilstede: Andy Tomes (CBA-AAK) Knud Erik Hesselberg (NST), Jørn Rasmussen (Jolleklubben og 
Havnefonden), Leif-Henning Jensen (Kajakklubben og Ajstrup-Norsminde Grundejerforening), 
Jonna Toft (BMV Beder-Malling Vinterbadeklub), Benny Bjerregaard (BMV og KN), Mie Wejdling 
(KN) og Freja Laustsen (KN, Trivsel ved stranden og Ajstrup-Norsminde grundejerforening). 

Afbud:  Lisa Amby 

Referent: Freja Laustsen 

Dagsorden: 
Ref.: Mie bød velkommen til mødet og alle præsenterede sig.  
 
Ny forening i området 
Ref.: BMV Beder-Malling Vinterbadeklub er en ny forening i området, og vil fremover deltage i 
møderne. 
Jonna redegjorde for de udfordringer og muligheder klubben står over for. 
Primært er det vigtigt, at klubbens sociale klubliv bliver opbygget.  
På kort sigt arbejdes på en mobil sauna og på langt sigt arbejdes på klublokale, sauna og 
vinterbadebro. 
Placering er ikke fastlagt endnu. Mariendal området er svært tilgængelig, hvorimod området ved 
Strandbovej er mere velegnet at køre til og parkere. 
Klubben er indstillet på et fælles samarbejde og samlet prioritering med eksisterende interessenter 
i området. 
Andy ser på eksisterende aftale om skurvogn ved Strandbovej. Mie kan måske finde 
kontaktoplysninger til Andy på en af de medlemmer, der p.t. benytter skurvognen. 
Den kortsigtede løsning vil Lisa Amby/Tor kunne sagsbehandle, idet den må betragtes som 
midlertidig. Den langsigtede løsning kræver, at BMV fremsender sine visioner og projektbeskrivelse 
til Andy, idet den vil være en permanent løsning. 
 
Krible-krablebroen 
Ref.: Leif-Henning kunne fortælle, at et års myndighedsbehandling nærmede sig sin afslutning. 
Kajakklubben forventer at etablering kan ske ca. primo maj. Havnefonden manglede svar på sine 
spørgsmål – Leif-Henning fremsender disse til Havnefonden.  
CBA vil gerne have en video promovering af endelig løsning. Kystdirektoratet har offentliggjort 
materiale. 
Leif-Henning laver video, foto og pressemeddelelse til Fællesbladet samt de lokale dagblade ifm. 
den officielle indvielse.  
 
Fitness ved stranden v/Trivsel ved stranden 
Ref.: Byggesagsbehandling er sket i samarbejde med krible-krablebroen, hvilket betyder at den er 
tæt på færdigbehandling. Økonomien er ikke helt på plads. Der mangler 17.200 kr. medmindre 
CBA kan realisere projektet, så momsen løftes af – så resterer der kun 7.200 kr. 
Andy tager en snak med Søren Borup, Sport & Fritid, AAK om det kan lade sig gøre. 
 
Øvrige punkter: 
Kystsikring v/ Havnefonden 
Ref.: Jørn kunne oplyse at havneindløbet er oprenset, hvilket dog er en kortsigtet løsning. Det er 
nødvendigt med et projekt til egentlig kystsikring, der kan forhindre tilsanding af havneindløbet – 
hertil skal søges både myndighedsbehandling og midler. 
 
Brug af slæbested v/Havnefonden 
Ref.: Jørn kunne oplyse, at isætning skal ske hos Yachtklubben, hvis ikke man er medlem af 
Jolleklubben.  



	

P-pladsen ved Jolleklubben trænger til oprydning/forbedring. Andy sætter gang i fjernelse af de 
resterende effekter samt opsætning af endnu et P-skilt efter det store træ. 
Leif-Henning kunne oplyse, at der i et år har holdt en rød bil ved kajakklubben. Andy undersøger 
sagen. 
 
Badebroer v/ Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde 
Ref.: Leif-Henning orienterede om, at helårsstålbroen er tæt på realisering – der mangler lidt 
midler endnu, men grundejerforeningen har afsat et større beløb.  
 
Stier v/ Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde  
Ref.: Leif-Henning kunne oplyse, at projektbeskrivelsen er i gang, ligesom der er indhentet 
konkrete tilbud til afklaring af det økonomiske omfang. De 2 private matrikler er dog endnu ikke 
kontaktet.  
 
Lige nu går folk alle steder, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da strandengene er naturbeskyttet. 
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.: Fremover vil Mie være kontaktperson. Andy giver kontaktoplysningerne videre til Tor. 
 
Information om Det Grønne Partnerskab i Odder kommune v/KN 
Ref.: Mie orienterede kort om Det grønne Partnerskab. 
 
Pasning af de kommunale områder 
Ref.: Mie kunne oplyse, at det er ønskeligt, hvis området kan klargøres før den 8. Juni, hvor der er 
Norsminde For Fulde Sejl. Andy giver besked videre til de ansvarlige for området. 
 
Tiltag i KN ved Mie 
Ref.: KN havde en god generalforsamling i marts med fin opbakning fra medlemmerne. Af nye 
aktiviteter vil Naturens dag blive et nyt tiltag til september. 
 
Eventuelt 
Ref.: Andy kunne oplyse at toiletbygningerne ved Ajstrup Strand vil blive shinet op. 
Mie kunne oplyse, at der efterspørges bænke langs kysten og langs indløbet til havnen. Andy 
kigger om der er nogle i depotet. 
 
Knud Erik kunne oplyse, at man i Ry er ved at udvikle en App til bookning af sauna – måske 
vinterbadeklubben kunne have interesse i at følge dette. 
 
Tak til Jolleklubben for kaffe og lån af lokale. 
 
Næste møde planlægges i okt. 2019 – hvis nogen har nyt inden næste møde, så husk at 
sende Cc til Mie. 
 
Mødet varede fra kl. 10:00-12:00   
 
 


