
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat den: 26.5 kl. 13-15 hos Mie, Morbærvænget 11 

Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Benny Bjerregaard og Grethe Christensen  

Afbud fra: Margit Bryder og Sven Thomsen 
Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Freja Laustsen 

Faste 
punkter 

Emne Karakter af 
punkt 

Ansvar 

Velkommen Velkommen til os alle – afstand –håndsprit og nyse i 
ærmet 

 Alle  

Opfølgning 
af referat fra 
sidste møde 

Løbende opf. Ifm. m/ dagsorden. Hvis du oplever, at der er 
glemt eller mangler et punkt ifølge sidste referat, så er det 
her, at vi reviderer dagsordenen. 

Godkend 
og 
opfølgning 

Mie 

Bestyrelses
-arbejde 

   

 Økonomi og satsninger 
Hvordan vil vi prioritere vores overskud – gode ideer? 
Ref.: Naturens dag max. 2.000 kr. + afsætte penge til nyt 
stort telt. – Freja finder pris til næste møde 

drøftelse alle 

KN Klister-
mærke 

Udkast til design og produktion 
Gruppe – Benny – Sine – Janus og Freja 
Ref.: Benny indkalder udvalg til opstart i juni. 

evaluering Benny 

Aktiviteter    
NFFS Er alle aflysninger på plads? 

Ref.: Afv. Margit ved næste møde. 
Flag donation (Lions og Yachtklub) bekræftet til 2021 

orientering Margit 

Grundlovs-
møde 

Flaghejsning den 5. juni 
Ref.: Vinni & Søren hejser flaget. Mie medbringer Sange & 
snapseglas. Freja medbringer Dr. Nielsen 

Orientering 
og planlæg. 

Mie og 
Vinni  

Naturens 
dag 

Hvad skal der ske i år – se referat fra udvalgsmøde 
Ref.: Vinni kontakter Jolleklub, Kim Villum for dato/ophold 
og evt. krabber mv. 
Vinni afv. Tilbagemelding fra Ole Sørensen 
Udvalget sørger for tilmelding 
Mie og Vinni sørger for omtale i Fællesbladet – deadline 
15/6 
Margit sørger for omtale via SOL Saksild og Omegns 
Lokalråds nyhedsbrev 
Brochuremateriale aftales ved næste best. møde 

Planlæg. Vinni  

Gåture 
 

Ref.: Konceptet fungerer fint Orientering Mie 

Sct. Hans  Hvor afholdes Sct. Hans 
Ref.: P.t. forventes kun Ajstrup Strand og Norsminde 
grundejerforening at afholde bål ved Engbovej/CampOne 
Mariendal Havbakker grundejerforening og Jolleklubben 
har aflyst – kender ikke status på Kysing Næs 

Orientering Mie 

Cykelgruppe 
 

Ref.: Koncept gentages i Nyhedsbrev Orientering Sven 

Affaldsind-
samling 

Er flyttet til 19. september 
Ref.: Aftale m/Norsminde Kro & Fiskehuset venter til primo 
aug. 
Aftale m/Yachtklub om spisning udenfor er på plads 

Orientering Vinni 

Fælles-
spisning 

Se oplæg fra udvalget. 
Ref.: Plan for 2020 skal være klar til 25/6 så det kan 
meldes samlet ud m/Nyhedsbrev 
1. spisning m/gæster – afv. Ok fra lodsejer (Margit/Vinni) 
Mie aftaler nødplan, hvis dårligt vejr (Mariendalgården) 
2. spisning – Mie melder KN ind i Ajstrup forsamlingshus + 
aftaler dato 

Orientering 
og drøftelse 

Udvalg  
Vinni, 
Margit 
og 
Grethe 
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3. spisning – udvalg får bekræftet dato og sted 
4. spisning primo 2021 – dato aftales senere – helst 
ons/tors 
Husk Rest. Himmel & Hav i 2021 og evt. Malling Kro 
 
Freja får input til ”Invitation til fællesspisning i 2020” 

Projekter    
Nord for 
fjorden 

Referat fra møde 
Ref.: Mie udsender referat til deltagere og sørger for, at 
det kommer på KNs hjemmeside. 

Orientering Benny –
Sven og 
Freja 

Syd for 
fjorden 

Referat fra møde med Havnefonden 
Ref.: Mie afv. Tilbagemelding fra Havnefonden og 
orienterer partnerne, samt opdaterer hjemmesiden 

Drøftelse 
og 
orientering 

Mie 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 
Flaghejsning- Sct. Hans – gåture – cykelture- helårsbro- 
det grønne partnerskab – nyt medlem –  
Ref.: + at Fitness er genåbnet 

Drøftelse Mie 

Fra 
Generalfor-
samlingen 

Referat vedlægges 
Ref.: Mie laver oplæg til koncept/workshops om 
Biodiversitet i vores område, som vinterarrangement f.eks. 
i Ajstrup Forsamlingshus 
Vi har Hav, Fjord, Naturområder og vores private haver 
Evt. inddrag Den Økologiske have & 
Naturfredningsforeningen 

Drøftelse  

Hjertestarter Hjertestarter kursus, Antal hjerteløbere er der i vores 
område? 
Ref.: Antal hjerteløbere er et øjebliksbillede – hvis uheldet 
er ude kontaktes hjerteløbere via opringning til 112 
 
En ekstra hjertestarter på offentlig toiletbygning nedenfor 
Rønnevænget kunne være aktuelt 
 
Yachtklubben afh. Kurser m/Sejlerskolen 
 
Benny kontakter Ajstrup Strand og Norsminde 
grundejerforenings kasserer Arne Skjærris for foreningens 
samarbejde m/ CampOne 
 
Benny følger op på koncept/plan se ”Hjertestarter kursus” i 
Dropbox – der skal findes instruktør og fastlægges datoer 
& sted – datoer skal formidles ud m/tilmelding 

Orientering Benny 

Nye tiltag Ref.: Forslag til ”vinteraktiviteter” – produktion af 
fuglekasser – dekorering på f.eks. Naturens dag – evt. salg 
ved NFFS 
Best. medlemmer kunne godt bruge kursus i ”Brug af 
Dropbox” og ”Facebook”  

Ideer  

Evaluering 
 

Hvordan gik mødet?  Alle 

Datoer – tid 
og sted for 
næste 
møder 

25.6 kl. 13-15 hos Vinni, Gl. Krovej 17B 
17.8 kl. 13-15 hos Grethe, Hyldevænget 14 
Senere møder aftales 25.6 

 Margit 

Mødet sluttede 15:30 


