
	

Referat fra møde i Nord for Fjorden den 4. juni 2021, kl. 10 - 12 

Tilstede: Andy Tomes (CBA-AAK), Leif-Henning Jensen (Kajakklubben og Ajstrup-Norsminde 
Grundejerforening), Sven Thomsen (Ajstrup-Norsminde Grundejerforening), Benny Bjerregaard (Beder-
Malling Vinterbadeklub), Sine Raunkjær (beboergruppe), Mie Wejdling (KN) og Freja Laustsen (KN og 
Ajstrup-Norsminde Grundejerforening),. 

Afbud: Hans Jensen (NST), Jørn Rasmussen og Jens Eskildsen (Jolleklubben) , (En Repr. fra 
Havnefonden), Jonna Toft (Beder-Malling Vinterbadeklub), Else Skjødt (Grundejerforeningen 
Mariendal Havbakker) 
 
Mødeleder: Formand for Krydsfelt-Norsminde Mie Wejdling 
Referent: Repræsentant for KN og Ajstrup-Norsminde grundejerforening Freja Laustsen 
 
Opfølgning på referat og sidste møde den 23.10 2020, samt orientering fra KN tages 
under nedenstående punkter 
 
Orientering fra Århus Kommune v/Andy Tomes tages under nedenstående punkter 
Orientering fra Naturstyrelsen v/Hans Jensen tages under nedenstående punkter af Andy 
 
P-pladssituation, Havneområdet v/ Mie Wejdling KN og Sine Raunkjær Beboergruppe  
Der arbejdes på en løsning for Nord- og Sydsiden hvor lodsejere, Odder og Aarhus kommune er 
involveret.  
Andy foreslog, at KN løfter problemstillingen ind i (BMA) Beder-Malling-Ajstrup Fællesråds 
Trafikgruppe i forhold til AAK, for at få det der hedder ”En fredeliggørelse af by-trækningen” med 
nødvendig hastighedsnedsættelse/helleanlæg og evt. byporte i hver ende af Norsminde by, samt 
mulighed for ekstra parkering ved Kajakklubben.  
Odder kommune kunne måske også komme med et bud på mulige P-arealer ved sydsiden af 
Norsminde. 
Andy kunne fortælle, at BMA og AAK har et trafikplan-møde den 17/6, hvor KN kunne deltage. 
 
Samskabsprojekt med Aarhus kommune og indsamling til robust telt til KN v/KN KN har 
søgt og modtaget 10.000 kr. via projekt ”Samskabelse i Aarhus kommune”. Her har KN været i 
kontakt med 7 lokale virksomheder, hvoraf de 6 ville indgå i et samarbejde og støtte foreningen 
med sponsorater i form af penge, mad, borde/bænke, kunst, arbejdskraft, og oplæg til nye tiltag. 
Fiskehuset har doneret 1.000 kr 
Følgende har givet tilsagn: 10.000 kr. fra Fordelingsrådet for Lokalrådene i Odder Kommune, 5.000 
kr. fra Ajstrup-Norsminde Grundejerforening.  
Derudover er der en ansøgning inde hos AURA og en hos Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd. KN skal 
op på godt 35.000 kr. for et robust telt – har kontakt til Kibæk Presenning A/S, der angiver en 
holdbarhed på 15 – 20 år. 
 
Parkering på stranden opfølgning v/Leif-Henning AAK har udlagt store sten ved P-pladsen 
ved Strandbovej/Ajstrup Strandvej så biler hindres i at køre på strand og strandeng.  
 
Vilde blomster projekt v/Sine Raunkjær og Sven Thomsen Der er udarbejdet et forslag til 
vild beplantning & vilde blomster – beboergruppen og Ajstrup-Norsminde Grundejerforening aftaler 
nærmere med AAK.  
AAK er tilmeldt Miljøministeriets konkurrence om at blive ”Danmarks Vildeste Kommune” – kåring 
sker i slutningen af 2022. 
Andys afd. skal vide, hvor græsset IKKE skal slåes, idet der foreligger en aftale om slåning primo 
juni, så arealerne er klar til NFFS Norsminde For Fulde Sejl. Desuden skal forslaget med vilde 
blomster revideres så der skal være færre områder end foreslået. KN reviderer forslaget og sender 
det videre. 
Det er IKKE AAK, der har åbnet græsarealet ovenfor fitnessområdet til parkering – stenene må 
gerne rulles tilbage – alternativt aftales med Tor om ekstra store sten. 
 
Borde-bænke opfølgning v/ Sven Thomsen Der er opsat yderligere 3 bænke på strækningen 
fra Norsminde til Mariendal strand. 



	

 
Stiprojekt v/ Leif – Henning Projektet har ligget stille p.gr.a. Covid-19, men går i gang igen. 
AAK og NST støtter op om projektet. Der vil være nogle private grundejere, der skal kontaktes. 
 
Cykelsti helt ned til vandet v/ Freja Lausten Der er forskellige tiltag i gang. Over 1.300 har 
stemt JA til cykelsti.  
Den 12/6 mellem 14 og 16 optages en film med de trafikale udfordringer. Maling skole 
samarbejder med et børnekor og der vil også være et ældre kor – begge med en cykelsang, der vil 
være som lyd på den endelige film. 
Andy havde hørt, at cykelstien har gode chancer – i sidste ende, er det dog politikerne, der skal 
bevillige. 
 
Hot-spot bænk v/fiskeriområdet v/Mie Wejdling Saxild-Nølev Lokalhistorieske arkiv er i 
samarbejde med en gruppe af kreative kompetencer om at skabe små unikke kulturoplevelser 
rundt i Odder kommune. Her har man udpeget en plads lige nord for broen til en bænk med navnet  
”Fiskerens hjørne” i håb om, at NST og AAK giver lov. Midlerne kommer fra lokale fonde og 
Fælleslokalrådet i Odder. 
Andy opfordrer til at udforme projektet med visualiseret beskrivelse af udformning, materiale, 
infotavle m.v. Mie og Margit (KN) går videre med det. 
 
Indvielse af madpakkehus v/KN Freja Laustsen Odder kommune har i december 2020 
bevilliget knap 181.000 kr. til et Madpakkehus med 4 borde/bænke til opførsel hvor den tidligere 
legeplads ved Yachtklubben lå. Indvielse sker grundlovsdag den 5. Juni kl. 11:00 med besøg af 
borgmester Uffe Jensen. Det er det første projekt på sydsiden, det er lykkedes at gennemføre. 
 
Norsminde For Fulde Sejl (NFFS)v/Mie Wejdling Forberedelserne er i gang – tidspunktet er 
rykket til 14. august 2021 p.gr.a. Covid-19. 
 
Orientering fra Beder-Malling Vinterbadeklub v/Benny Bjerregaard NST vil ikke give lov til 
opsætning af mobil-sauna ved Strandbovej. Klubben er i dialog med AAK og den nye placering 
bliver neden for skrænten af Ajstrup Strandvej – ca. ud for Granvej. Handicapbroen bliver 
vintersikret og bliver stående – som forsøg – vinteren over i 2021/2022. 
Når vinterbadesæsonen starter til efteråret vil der være en lejet mobilsauna. Klubben forventer at 
have midler til køb af egen mobilsauna efter nytår.  
 
Orientering fra Kajakklubben - v/Leif-Henning Jensen Klubben har været lukket længe 
p.gr.a. Covid-19. Tiden er bl.a. blevet brugt til at lave et køkken i klublokalerne. Der er lang 
venteliste. Flydebroen bruges flittigt. 
 
Information om Det Grønne Partnerskab i Odder kommune v/KN Mie Wejdling Der er ikke 
noget nyt. Kun Madpakkehuset – som er udenfor det oprindelige partnerskab. 

Under eventuelt Sine spurgte ind til belysning og skiltning ved Jollehavnen. Bl.a. blænder en 
projektør og skiltene kan godt bruge en ”opdatering”. 
Andy anbefalede at gå i dialog med Jolleklubben om dette, og kunne endvidere oplyse, at det er 
Sport- og Fritid, AAK, der støtter klubben og drifter toilettet. 
 
Sven spurgte ind til hvem der drifter Østerlavsbækkens udløb – p.t. ligger der meget store 
sandbunker er. 
Andy kunne oplyse at det er Teknik & Miljø, Natur & Miljø afdelingen. 
 
 
Tak til Jolleklubben for lån af lokaler og kaffe. 


