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Bestyrelses arbejde 

Historik – som næsten helt ny bestyrelse fra april 2017 har vi skullet bruge 

kræfter på at udvikle vores interne kommunikation, fælleshed omkring retning 

og formål med foreningen. – At få ejerskab af foreningen var også en proces 

for os alle. 

I 2017 blev foreningens flagskib udvikling af fiskehus og igangsættelse af 

Oplev Norsminde skrinlagt – så den nye bestyrelse skulle finde et nyt ståsted 

med det, der var tilbage af projekter og aktiviteter. 

Vi har som bestyrelse arbejdet på at få en flad struktur, så alle i bestyrelsen og 

de af foreningens medlemmer, som har været aktive i de forskellige 

aktiviteter, følger en fælles linje i foreningens ånd. 

Så i alle vores projekter i samarbejde med øvrige foreninger og kommunerne 

er vi hele tid opmærksomme på vores egen rolle i samarbejdet - nemlig som 

tovholder og formidler.    

På aktivitetsområderne er vi som forening også aktive i udførelsen af 

aktiviteterne - det kommer jeg senere ind på. 

Vi har dog i lyset af foreningens historik også selv som forening været 

initiativtagere til aktiviteter, som har det formål at skabe mere socialt 

samvær i nogle mere uforpligtende aktiviteter -   

Formidling 

På formidlingsdelen har vi arbejdet på at sende nyhedsbreve ud på mail ca 10 

gange om året samt lægge referater af møder med kommunerne ud på 

hjemmesiden. 

Vores aktiviteter kommer ud på hjemmeside, Facebook og i lokale aviser.  

Vi har eksempelvis lige haft en artikel om foreningen i Odder avisen. Vi får 2 

sider i Odder Kysten samt NFFS får 1 side.  

På facebook lægger vi også lokale årstidsbilleder/film - aktiviteter mm ud. 

Projekter 

Revideret Projekt oversigt –  

På vores hjemmeside ligger der en projektkatalog – der hedder grønt 

partnerskab- 
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 På baggrund af at Århus kommune og Odder kommune har helt forskellige 

strukturer i måden at arbejde med projekter på samt søgning af projektmidler 

mm – er vi på nuværende tidspunkt i gang med at revidere hele kataloget.  

KORT FORTALT SÅ ER GRØNT PARTNERSKAB FREMOVER KUN PROJEKTER SYD 

FOR FJORDEN  - Odder kommune. 

 Her vil nye tiltage blive godkendt i en samlet pulje - Odder kommune vi søge 

midlerne til projekterne – Projekterne skal dog have en lokal forankring i en 

forening o. lign. Samarbejdet med Odderkommune og konsulenten på området 

er blevet genoptaget - der er kommet ny ansættelse i kommunen, så derfor 

har det ligget stille.  

De tiltag, der er i gang med at blive beskrevet ses på projekt oversigten. 

På Nord siden af fjorden er de enkelte projekter individuelle og de startes 

op af en forening el o.lign. Her vil Aarhus Kommune så godkende og give et 

mindre beløb til projektet – Den lokale forening skal således søge resten af 

midlerne til projektet andet steds.  

Krydsfelt Norsminde har lavet en Model for projekt initiativer ”Nord for fjorden” 

Samt en liste over Puljer, der kan søges udover private fonde, sponsorater 

m.v. 

Nord for Fjorden bliver der afholdt halvårlige møder med lokale foreninger 

Naturstyrelsen og KN. 

Status på projekter  

Se projekt oversigt – Der søges fortsat midler til projekterne - alle projekter er 

endnu ikke fuldt beskrevet. Fitness ved stranden og krible krablebroen er ved 

at få sponsorater til deres projekter. 

Der vil når der er midler dertil blive fortaget høringer og evt. borgermøde om 

projekterne. 

I det forgangne år har Jolleklubben af Århus kommune fået borde – bænkesæt 

til området. 

Aarhus kommune og Naturstyrelsen har i samarbejde med lokale foreninger 

lukket slæbestedet ved Jolleklubben for offentlig brug undtaget for medlemmer 

af jolleklubben. Slæbestedet er ikke i god stand, og man kunne ikke klare det 

store trafikale pres i sommermånederne. 
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Der har været nogen utilfredshed med lukningen af slæbestedet. Her kan formidling 

afhjælpe misforståelser. Så alle bliver informeret om at beslutninger udspringer af 

samarbejdet mellem Aarhus kommune, Naturstyrelsen og De lokale foreninger. 

KN lægger referater ud på hjemmesiden – men vi opfordrer kraftigt til at de 

lokale foreninger selv informerer deres medlemmer om de beslutninger, som 

bliver taget i dette samarbejdsregi. 

Når det er sagt så er f.eks lukningen af slæbestedet et stor plus for vores område. De 

kommunale parkeringspladser omkring jolleklubben kan nu bruges som 

parkeringspladser og ikke til opbevaring af folks private båd trailere. Trafik forholdene 

er også mindre belastede end tidligere år i området.  

Aktiviteter 

Affaldsindsamling. KN er i samarbejde mad DN og grundejerforeningen 

fortsat med til at holde vores dejlige strand og område rent – Sidste år var der 

ca 50 deltagere som sluttede af ved Yachtklubben med suppe doneret af 

Norsminde kro – I år bliver det den 22. april så husk at skrive det i kalenderen. 

Den store aktivitet er fortsat NFFS i år den 9 juni – hvor alle klubber er aktive 

med at have en festlig dag ved havnen – Her er mange aktive og KN er 

sammen med Lions klub tovholder på arrangementet –  

Sct Hans aften bliver fejret flere steder langs stranden. KN´s rolle her er en 

koordinerende formidling af disse arrangementer –  

Nye tiltag 

Da den nye bestyrelse oplevede et behov for mere kendskab til hinanden i om- 

rådet samt at kunne mødes under mere uforpligtende forhold – har bestyrelsen 

sammen med aktive medlemmer af KN taget initiativ til fællesspisning samt 

fælles vandreture i området. 

Fællesspisningen er for medlemmer, da foreningen står for økonomien om 

kring arrangementet. Det er også vigtigt for foreningen at have et 

arrangement hvor medlemmerne kan mødes på en uforpligtende måde.  

Det opleves at det har været gode aftner vi har haft sammen – med rigtig god 

mad til rimelig pris- samt fællessang og god snak ved bordene. 

Det fortsætter vi gerne med. 

Vi har haft hyggelige vandreture – hvor alle som har lyst kan deltage – det 

har været formiddagsture  - dog har vi på grund af vejret aflyst en enkelt tur. 
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Der er nu planlagt aftenvandreture som starter kl 19. fra den 12. april  - Plan 

kommer i nyhedsbrev i marts og på Facebook og hjemmeside. 

Kommunale projekter 

I juli 2017 startede vi en lokal trafikgruppe – vi har i denne gruppe deltaget i 

møde med lokale politikere både på cykel og til lokalpolitiker møde både i 

Odder kommune og i Aarhus kommune.  Vi har fået lavet en folder om vores 

prioriteringer i forhold til vores trafikale udfordringer i området, samt skrevet 

et høringsforslag til Århus kommunes cykelhandlingsplan.(hjemmeside)  

Vi har sammen med lokalrådene i Odder kommune været medskriver på et 

høringsinput omkring modstand mod eventuelle nedskæringer i den offentlige 

trafik -vore busforbindelser. 

I dette arbejde er vi komme i gang med et tæt samarbejde med Saksild 

lokalråd og fællesrådet i Beder - Malling. 

Hele bestyrelsen har været fælles om de tiltag der har været i det sidste år – 

vi har også mange medlemmer af KN, der er aktiv i de forskellige aktiviteter –  

Så der er mulighed for alle medlemmer, hvis de har lyst til at deltage i og 

/eller planlægge vores nuværende aktiviteter og at komme med nye ideer og 

tiltag, der kan udvikle vores område og vores sociale samvær. 

KN kan kun eksistere hvis den har opbakning i lokalområdet. I bestyrelsen 

oplever vi at foreningen langsomt er ved at grundfæste sig. 

Formand 

Mie W  

Marts 2018 

 

 

 


