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Generalforsamling i Krydsfelt-Norsminde 
Tak for det store fremmøde til vores generalforsamling den 18. marts. 
Bestyrelsen er nu intakt og vi siger alle tak for valget og stort 
velkommen til vores nye suppleant Grethe Christensen. 
Referat og formandsberetning er lagt ud på vores hjemmeside.  
På generalforsamlingen blev der snakket om nye aktiviteter der kunne 
tages op i foreningen. Desuden er der brug for hjælpere/frivillige til 
forskellige opgaver, når vi har arrangementer. 
 
Grundlovsmøde den 5. juni 
Foreningen Krydsfelt-Norsminde afholder igen i år grundlovsmøde. 
Programmet for dagen vil være opdelt i et formiddags og et 
eftermiddagsarrangement.  

Kl. 10 vil der være flaghejsning ved Den gamle kirkeruin Gl. Krovej 
overfor krohaven i Norsminde. Her vil Krydsfelt-Norsminde traditionen 
tro byde på en lille dram. 

Selve grundlovsmødet vil løbe af stablen med start kl 14 i haven bag 
Ishuset ved Norsminde Havn. Her har vi været så heldige at Forstander 
for Efterskolen For Scenekunst Heine Boe vil holde grundlovstalen for 
os i år. 
 
Ramsbjerg Spillemænd vil underholde samt spille til fællesange. Der vil 
desuden være mulighed for hyggeligt samvær. 
Der vil være stole – men det vil være en god ide at medbringe en 
klapstol eller tæppe, hvis du har mulighed for det. Der bliver sat telt op 
til lejligheden. 
 
Du må gerne selv tage kaffe eller øl med – men det kan også købes i 
området på havnen.  
 
Der er brug for frivillige til følgende: 
 
Sætte telt op den 2. juni kl 13.00  
 
Tage telt ned den 11. juni kl 17.00  
 
 
Kontakt Mie – skriv evt. sms 3024 7826 eller mail til 
formand@krydsfelt-norsminde.dk 
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NFFS 
Der afholdes Norsminde For Fulde Sejl på havnepladsen 

den 8. juni kl 11.00 til 17.00. 
Det foreløbige program kan ses på vores hjemmeside.  
 
Der er brug for frivillige til følgende: 
Sætte pavillon op til bod kl 10.00 
 
Sætte en lille scene af paller op kl 10.00 
 
Uddele program for dagen - gå rundt på pladsen.   
 
Passe Krydsfelt-Norsmindes bod ca. 1 time i løbet af dagen (det kan 
blive sammen med 1 fra bestyrelsen) 
 
Pakke bod sammen kl 17.00 
 
Kontakt Mie – skriv evt. sms 3024 7826 eller mail til 
formand@krydsfelt-norsminde.dk 
 
 
Der vil også i år være børneloppemarked med gratis boder. Her kan man 
også tilmelde sig på 3024 7826 
 
Der vil være fællesspisning i teltet ved jolleklubben om aftenen. Her vil 
alle vores medlemmer blive inviteret til at deltage. Der kommer mere 
om dette i næste nyhedsbrev. 
 
Cykelture - nyt 
Der vil blive taget initiativ til fælles cykelture i området. Hvis det er 
noget for dig så kontakt:  
 

Sven Thomsen 2367 4475 eller Ejner Damsgård 9155 0198 
 
Trafikgruppe 
Er du interesseret i at være aktiv i trafikgruppen så kontakt  
 

Freja 2847 3144 eller mail fjy@frejajytteli.dk 
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Nord for Fjorden – projekter Aarhus kommune 
Referat fra tovholdermøde Nord for fjorden kan ses på vores 
hjemmeside.  
 
Vi har fået et nyt foreningsmedlem i gruppen, nemlig Beder-Malling 
Vinterbadeklub, som vi byder velkommen. 
 
Kajakklubben har opnået midler og myndighedsgodkendelser til 
Krible/Krablebro, etablering forventes i maj 2019. 
 
Bestyrelsen 
Fremover vil det være muligt at læse bestyrelsesreferater på vores 
hjemmeside under ”Om os”  

https://www.krydsfelt-norsminde.dk/om-os 
 

 
 
 

Rigtig god påske 
og mange hilsener fra 

 bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde 


