
 

Referat af møde i Det Grønne Partnerskab 10.09.18, kl. 19-21 i Norsminde Yachtklub 
 
Deltagere:  
Styregruppen: – Bendt Nielsen, konsulent. Merete Johannsen, Teknik & Miljø, Odder Kommune. 
Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen. Mie Wejdling, formand Krydsfelt Norsminde (KN). Freja 
Laustsen, KN. Margit Bryder, KN. 
 
Partnere: Lisbeth Bonde og Anders Kristian Krogager Andersen, Saksild Lokalråd. Ole Sørensen, 
Odder Museum. Trine Bundgaard Have, Turist samarbejdet Kystlandet, VisitOdder. Dorthe 
Birkmose, Friluftsrådet Århus Bugt. Christian Kjeldsen, Odder Sportsfiskerforening. Ole Bøgh 
Vinter, DOF Østjylland. Keld Jørgensen, DN Odder. Knud Høgh Knudsen, formand for 
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord. Søren Høgh Thomsen, Norsminde Handelsplads. Lars 
Stenild og Gert Rasmussen, Havnefonden Norsminde. 
 
Øvrige: Vinni Jensen, Benny Bjerregård, Sven Thomsen og Janus Wejdling KN. 
 
Ordstyrer: Leif-Henning Jensen, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening. 
 
Referent: Margit Bryder, KN 
 
Velkommen til mødet: 
Formand for KN Mie Wejdling bød velkommen til de fremmødte og gav et kort rids af udviklingen i 
KN, som fik en helt ny bestyrelse i 2017.  
Projekterne i Det Grønne Partnerskab er nyrevideret i juni 2018 – gamle projekter er faldet ud, og 

nye er kommet til. Dog er en del af projekterne de samme som tidligere.  

Odder Kommune og Naturstyrelsen har givet et fælles tilskud til at processen er kommet i gang. I 

Odder Kommune er konsulent Bendt Nielsen ansat til at varetage de samlede projekter og 

ansøgninger. I Aarhus Kommune arbejder de foreninger, der har påtaget sig ejerskab, selv med 

projekter og økonomi.  

Bestyrelsen for KN koordinerer samarbejdet mellem de 2 kommuner. 

Præsentation af projekt Det Grønne Partnerskab: 

Konsulent Bendt Nielsen præsenterede det fremsendte katalog. 

 

Vigtige indledende pointer: 

Kataloget dækker kun projekter i Odder Kommune. 

Projekterne er ikke endelig godkendt endnu. Hvis Det Grønne Partnerskab har andre ideer kan der 

laves tillæg til kataloget. Odder Kommune og Naturstyrelsen foretager screening for 

myndighedsgodkendelser. Det er også vigtigt med godkendelse fra Kystdirektoratet. 

Lokalplanerne skal selvfølgelig overholdes. 

 

Styregruppen: Styregruppen har lagt vægt på at understøtte det miljø og den ånd, vi har i vores 

fantastiske og unikke naturområde. Det er vigtigt, at alle skal kunne se sig selv i projektet. 

 

Jer som partnere: Mødet i dag er indkaldt for at høre, om der er lokal opbakning til projekterne – vil 

I tage ejerskab af og vedligeholde de ting, der skal laves i jeres område?  

Indbudte partnere, der ikke er mødt op i dag får en skriftlig forespørgsel. Det er vigtigt med så 

meget lokal opbakning som muligt, når der skal søges fondsmidler.  

Odder Kommune og Naturstyrelsen har givet positive tilsagn, og der er allerede søgt 1 mill. kr. hos 
Nordea Fonden – der ventes svar i oktober. 
 



 

Der blev taget udgangspunkt i oversigten over ønsker side 14 i kataloget. 

Faciliteter for friluftslivet: 

Kysing Strand: grillhytte, shelter, badebro, off.toilet, belægningsforbedringer så alle kan nyde 

udsigten over vandet, borde/bænkesæt, grills, affaldsstativer samt fiskerenseplads. 

Kommentarer: Alle syntes, det var en god ide med nævnte tiltag og forbedringer. Især Odder 
Sportsfiskerforening var begejstret. Mente at der skulle advarselsskilte op ved badebroen mod den 
stærke strøm på stedet. Odder Kommune vil stå for driften af badebroen, som skal tages ned om 
vinteren. Sportsfiskerne vil gerne hjælpe med vedligehold af øvrige friluftsaktiviteter ved Kysing 
Strand. 
Også Saksild Lokalråd var begejstrede. De har selv planer om shelters ved Saksild Skole. Det 
giver god sammenhæng, når der vandres i området. Friluftsrådet støtter også op. Danmarks 
Naturfredningsforening vil gerne være behjælpelig med praktiske ting. 
 
Havneområdet: 
Naturlegeplads, Norsminde Oplevelseshavn(for børn), borde/bænkesæt, fokus på oplevelser og 
lystfiskeri, belægningsforbedringer langs havnekajen, overdækket madpakkehus. 
 
Kommentarer: Havnefonden støtter op og vil gerne påtage sig ejerskab. De 5 grundejerforeninger 
støtter også op om at bevare havnemiljøet. Mente at trafikken er et problem om sommeren med de 
mange hulter til bulter parkeringer på havnen. Odder Kommune har meldt ud, at der ikke er 
ressourcer til en tværgående P-undersøgelse. De ejer kun en lille del af parkeringsarealet, derfor 
må problemerne også løses gennem dialog mellem brugerne og ejerne af arealerne. Vej & Anlæg, 
Odder Kommune opfordrer Krydsfelt Norsminde til at komme med et forslag til, hvordan forholdene 
kan forbedres. Herefter vil Kommunen tage sagen op med politiet. 
Odder Sportsfiskerforening ønsker bedre skiltning mht. fiskeri – turisterne fisker, hvor de ikke må. 
 
Afmærkninger og natur:  
Afmærkningspæle, piktogrampæle og ruteafmærkninger, vejviserskilte, reetablering af strandsø og 
naturpleje på Kysing Næs, samt hegn og vandforsyning til græsningspleje ved fåregræsning på 
arealer ved Kysing Strand. 
 
Kommentarer: De 5 grundejerforeninger på Kysing Næs bakker op om naturpleje og reetablering 
af strandsøen. Mht. afmærkning bruger vi Naturstyrelsens skiltekoncept. Vi går først ned i detaljer 
med piktogrammer m.m., når midlerne er opnået. Her tages partnerne med på råd. 
Mht. græsningsarealerne ved Himmel og Hav skal der sandsynligvis etableres et samarbejde 
mellem Odder Kommune, Naturstyrelsen og en dyreholder. 
 
Formidling og markedsføring: 
A2- og A3- kortborde, digitale historier (da. ty. og eng.), folder om Norsminde, digital portal til 
Norsminde i regi af Krydsfelt Norsminde. 
 
Kommentarer: Bendt Nielsen pointerede, at formidlingsdelen er meget vigtig. Kortborde kan give 
de besøgende en god oversigt over området.  
Odder Museum (Ole Sørensen) og Saksild Lokalhistoriske Arkiv (Lisbeth Bonde) vil meget gerne 
være behjælpelig med den spændende formidling af natur og kultur, samt oplysninger til f.eks. QR-
koder. Museet kan også udarbejde undervisningsmateriale. 
KN vil gerne stå for folder og digital portal om Norsminde. 
 
Økonomi og anlægsbudget: 
Budgettet blev omdelt, og Bendt orienterede om de anførte beløb. 
Odder Kommune stiller projektkonto til rådighed – en slags kassekredit. Ansøgte midler udbetales 
først, når projekterne er udført. 
De anførte beløb er inklusive moms. Nederst i skemaet kan det ses, at der allerede er bevilget 
penge.  



 

Ud af det samlede budget mangler der knap 2,8 mill. kr. Aktivt er sendt ansøgning til 
Nordeafondens Kystpulje (1 mill.). Muligheder for øvrige ansøgninger er f.eks. LAG midler Odder-
Hedensted, hvor der er ansøgningsfrist januar 2019. Der kan forventes svar marts/april 2019. 
Bendt søger også andre relevante fonde. 
 
Drift af de enkelte projekter: 
Bendt: Partnerne skal påtage sig ejerskab og drift af projekterne i deres område. Driften skal 
beskrives, og der skal laves aftale om vedligeholdelse. 
 
Efter denne gennemgang stod det klart, ud fra partnernes kommentarer, at der var stor 
opbakning til projekterne i kataloget. Hermed er der skabt et fælles grundlag at arbejde 
videre med.  
 
Opsamling på den videre proces af projektet: 
Bendt: Partnerne får besked, så snart vi får svar fra Nordeafondens Kystpulje. Partnerne inddrages 
løbende i diverse processer. Den videre slagplan er: 
           Myndighedsscreening 
           Finansiering - fundraising 
           Myndighedstilladelser (herunder høringer) 
           Udførelse 
           Indvielse 
 
Afrunding: 
Mie Wejdling takkede for et godt møde. 
 
 

 


