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Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Benny Bjerregaard, Margit Bryder og 

Grethe Christensen. 

afbud fra Sven Thomsen 

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder   

Faste punkter Emne Karakter af 
punkt 

Ansvarlig  

Velkommen frokost  Alle  
Opfølgning 
Kort 
orienteringspunkter 

Nord for fjorden møde den 1.november 
Ref.:  
I mødet deltager Mie (KN), Freja (Ajstrup 

Norsminde Grundejerforening), Benny 
(Vinterbadeklubben), Jolleklubben, 

Kajakklubben, Havnefonden, Knud Erik 
Hesselbjerg(Naturstyrelsen) og Andy (Aarhus 
Kommune). Endnu ingen dagsorden. 
 
Evaluering af grundlovsmøde 8.oktober 
Ref.: 

Afholdes hos Alice (Karen Mariesvej 3) 
 
Det Grønne Partnerskab: 
Ref.:  
Intet nyt fra Bendt 
 

Kirkeruin 

Ref.: 
Mie har ikke fået svar fra Odder Kommune vedr. 
vedligeholdelse, som KN frasiger sig. 
 
Dropbox 
Ref.: 
Mie er godt i gang med oprydning og arkivering. 

 
Hjertestarter kursus  
Ref.: 
Mie vil arbejde på det. 
 
Møde i Saksild 7. november 

Ref.: 

Mie, Vinni og Margit deltager. 
Bestyrelsesmødet flyttet til 14-16 samme dag. 

 Mie 

Naturens dag Ref.: 
Vinni var meget tilfreds med afviklingen. 
Hyggeligt med passende deltagerantal. Ønsker 

at aktivere lokale børn næste år. Dejligt med 
hjælp fra medlemmer i KN. Passende 
annoncering. (Se koncept i dropbox). 

Evaluering Vinni 

Fællesspisning Ref.: 
Stort fremmøde og en rigtig god stemning. 
Mie foreslog rotation under middagen, så flere 

medlemmer får hilst på hinanden. Huskes til 
Koncept. 
Freja kontakter Bjørn m.h.t evaluering. 

Evaluering 
og plan 

Margit, Vinni og 
Grethe 

Besøg Møde med Bestyrelser på Kysing Næs 
Ref.: 

Et rigtig fint møde med 4 af de 5 formænd. Vi 
fortalte om vores formål og aktiviteter samt Det 
Grønne Partnerskab og status quo på 
økonomien her. De 5 grundejerforeninger blev 
tilbudt et fælles medlemskab af KN. 

orientering Mie og Margit 
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Økonomi og 
medlemmer 
 

Ref.: 
Siden fællesspisningen har vi fået nye 
medlemmer, så vi nu er oppe på 57 husstande. 
Freja har d.d. lagt nyt regnskab i dropbox. 

Orientering Freja 

Temamøde  
Hvad er vores formål? 
 
Hvad er vigtigt for os at drøfte på vores 
temamøde?  

 
Runde hvor alle kommer med deres behov 
for hvad der er vigtigt at vi snakker om. 
 

Dagsordens punkter laves ud fra denne 
runde. 
 

Ref.: 
Temaer der kom til debat: 
Flere aktive medlemmer 
Udvalg 
Kompetencer i bestyrelsen  
Hjemmeside (herunder kalender) 
 

Mht de 2 første punkter: Hver gang vi sætter 
noget i gang, skal vi analysere på, hvilke 
kompetencer, der er brug for. Vigtigt at prikke  
medlemmer til udvalg. Sådan kan man gøre 
medlemmerne aktive, og de kommer tættere på 

bestyrelsens arbejde. 

Der skal udpeges en formand i de enkelte 
udvalg, som er primus motor, og vedkommende 
skal kommunikere med bestyrelsen. 
Stående udvalg: Grundlovsdag (formand: Mie), 
Fællesspisning (formand: Grethe), NFFS 
(formand: Margit), Naturens dag (formand: 
Vinni) 

Der skal foreligge et koncept til planlægning af 
aktiviteterne i dropbox. Udarbejdes af de 
respektive udvalg. 
På KNs hjemmeside skal lægges en liste over 
udvalgene (aktivitet og medlemmer) 
Udvalgene arrangerer – og bestyrelsen 

evaluerer. Sådan kan vi effektivisere 

bestyrelsesmøderne. 
Kompetencer i bestyrelsen. Vi føler os godt 
klædt på til bestyrelsesarbejdet. Alle kan noget 
forskelligt, og vi er eget opmærksomme på at 
hjælpe hinanden. Vi mangler måske noget it 
hjælp til Janus, så han ikke skal stå alene med 

hjemmesiden. 
Hjemmesiden: vi vil have et årshjul på 
hjemmesiden. Ikke en decideret kalender, som 
kræver en speciel hjemmeside. Men bare en 
liste, der giver overblik over årets aktiviteter i 
KN. 
 

 

 
 
 
 

drøftelse Mie 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 

Ref.: 
Julefrokost for medlemmerne 19.11 (uge 46) 
Skal annonceres i nyhedsbrev 10.10 (Mie) 

 Mie 
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Afholdes i fælleshuset på Camp One. Else Marie 
laver maden. 

Kalender Besøg hos foreninger  

Ref.: 
Vi mangler: 
Kajakklubben (Vinni og Margit) 
Jolleklubben (Freja og Vinni)   
Yachtklubben(Freja og Vinni) 
Mariendal Grundejerforening (Mie og Freja) 

planlægning Alle 

Datoer – tid og sted 
for næste møder 

Bemærk ændringer til: 
7.11 kl. 14-16 hos Grethe, Hyldevænget 14 
12.12 kl. 17-19 bestyrelsesmøde, 19-? 
julefrokost 

hos Margit, Gl. Krovej 24 
 

 Margit 

 

 


