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

Thomsen og Margit Bryder 

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder   

Faste punkter Emne Karakter af 
punkt 

Ansvarlig  

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

 Alle  

Opfølgning af referat 
fra sidste møde 

Løbende opfølgning i forbindelse med 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 

Bestyrelsesarbejde    

 Økonomi og medlemmer 
Ref.: 
Økonomien ser godt ud. Vi har nu 68 husstande 
og 14 foreninger som medlem. 
Økonomi og satsninger separat punkt på næste 

bestyrelsesmøde. 

orientering Freja 

Generalforsamling  Evaluering af generalforsamling 
Hvad kan vi tage med til næste år 
Ref.: 
Dejlig mad, hygge og god stemning. 
Temaarbejdet fungerede ikke godt. 

Fremover deles formandsberetningen op i det 
overordnede (formand) og beretninger fra 
udvalg. Temaarbejde og forplejning adskilles og 
temaarbejdet struktureres mere. På huskeseddel 
i dropbox. (Margit) 
Design og produktion af KN klistermærke. Benny 
tager sagen op med Sine, Janus og Freja. Udkast 

til næste bestyrelsesmøde. Benny tovholder. 
Øvrige forslag fra generalforsamlingen drøftes og 
tages op løbende på bestyrelsesmøder. 

evaluering Alle 

Formidling Corona – ændringer 
Nyhedsbrev 

Hjemmeside 
Facebook 

Ref.: 
Formanden har meddelt aflysninger vedr. 
Grundlovsdag og NFFS på ovenstående medier. 

orientering  Mie 

Aktiviteter    

NFFS aflyst  

Hvad skal gøres? 
Hvem skal have besked? 
Ref.: 
Margit har sendt besked vedr. aflysning til 
planlægningsgruppen samt tilmeldte deltagere. 
Sender senere pressemeddelelse herom til Odder 
Avis. Og her sidst i april til Fællesbladet. 

Undersøger om Kystlandet har en hjemmeside, 
hvor vi kan aflyse. Bladet er udkommet. 

orientering Margit 

Grundlovsmøde Aflyst 

Hvad skal gøres? 
Hvem skal have besked? 
Ref.: 

Margit sender besked til Fællesbladet og Odder 
Avis. Notits om flaghejsning om formiddagen. 
Opsætning af flagstang 
Ref.: Flagstangen er sat op med stor succes! 
Betaling af flagstang 

Orientering og 
planlægning 

Mie og Vinni og Sven 
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Freja sørger for betaling/refusion hos Saksild 
Lokalråd. 
Flaghejsning den 5. juni 

Ref.: 
Vi holder flaghejsning kl. 10 med Doktor Nielsen 
og fællessang. 
Freja køber bitter og Mie medbringer sang. 

Naturens dag Hvad skal der ske i år –hvad er der brug for af 

hjælp og økonomi 
Ref.: 
Vinni kontakter Susanne, Conni og Lillian. 

Udvalget tager fat på planlægning. Har input til 
næste bestyrelsesmøde. Ideer: fugleture, 
spejderaktiviteter. 

planlægning Vinni mm 

Gåture Fortsætter 
Ref.:  
Mie reklamerer snart på Facebook igen 

 Mie 

Sct. Hans  Aflyst? Det skal undersøges 
Ref.: 

Camp One/Ajstrup Grundejerforening holder bål 
ved campingpladsen. 
Grundejerforeningen ved Mariendal Bakker 
holder også bål. Her kan man jo bare holde 
afstand. Kommer til at foregå efter 
myndighedernes forskrifter. 

  

cykelgruppe Er den gået i gang? 
Ref.: 
Individuelle cykelture finder sted ifgl. Sven.  
Mie medtager i næste nyhedsbrev, at man skal 
kontakte Sven, hvis man vil med på tur. 
Fastlagte dage dur ikke. 

 Sven 

Affaldsindsamling Flyttet til 19. september 
Aftaler med kro og evt. fiskehus aflyses 
Ref.: 
Nye aftaler med Kro og Fiskehuset sidst i august. 
Vi annoncerer efter sommerferien. 
Freja opdaterer planen i dropbox. 

 Vinni 

Fællesspisning Hvornår starter planlægning? 
Gode ideer i denne tid 

Ref.: 

Arbejdsgruppen holder møde 12.5 kl. 10 

hos Vinni, Gl. Krovej 17B. Har input med til 

næste bestyrelsesmøde. 

 Udvalg 

Projekter    

Nord for fjorden Vinterbadeklubben – helårsbadebro  
Er der behov for et møde? 
Ref.: 

Mie kontakter Andy om mulighed for udemøde. 
Det er vigtigt at alle foreninger i nord er 
orienterede om hinandens aktiviteter. Vi må 
holde fast i de 2 årlige møder. 
Ajstrup Grundejerforening har lige afholdt tlf. 
møde med Århus Kommune vedr. praktiske 

gøremål, der skal ske i grundejerforeningens 

område i løbet af 2020. Vigtigt at alle i nord 
orienteres om tiltag. 

nyt Benny –Sven og Freja 

Syd for fjorden Nyt møde den 27.april 
Kan vi være med til at skaffe midler til en 
naturlegeplads? 

Ref.: 
KN savner at kunne informere partnerne. Kan vi 
satse på enkelte ting i kataloget? F.eks. 

Drøftelse Mie 
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naturlegeplads. 
 
Orientering fra Saksild lokal Råd 

Ref.: 
Vi kan søge op til 50.000 kr. hos Saksild 
Lokalråd (info fra Lisbeth Bonde) 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 
Ref.: 

Flaghejsning, forventninger til efterårets 
aktiviteter, Nord for fjorden, Syd for fjorden,. 
Hjerteløbere i vores område – hvor mange er 

der? Bedes kontakte Benny. Adgang til flere 
midler jo flere der er.  

 Mie 

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Ref.: 
Så fint i disse corona tider -med afstand, sprit og 
kaffe/kage 

 Alle 

Punkter til senere  Koncepter på alle aktiviteter justeres og skrives 
Hjertestarter kursus 

Benny efter den 25 marts 
Ref.: 
Mariendal Havbakker har opsat hjertestarter på 
Fasanvænget 1. De holder kurser i Ajstrup 
forsamlingshus. 
Freja forhører sig hos Birgit om kurser i 

Yachtklubben. 

Det er nok kun for egne medlemmer. 
Benny er tovholder på sagen. Hvor mange 
hjereløbere i vores område? 

 Alle 

Datoer – tid og sted 
for næste møder 

Husk at tage jeres kalender med. 
Bestyrelsesmøder: 
26.5 kl. 13-15 hos Margit, Gl. Krovej 24 

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

 Margit 

 


