
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat, den:  8.april 2019 kl. 19.00 til 21.00 – hos Benny Hyldevænget 

Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Margit Bryder, Sven Thomsen, Benny 

Bjerregaard og Grethe Christensen Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder   

Faste punkter Emne Karakter af punkt Ansvarlig  
Velkommen Velkommen til os alle - især Grethe 

Ref.: 

Stort velkommen til Grethe – vores nye 
suppleant. Vi er nu 5 bestyrelsesmedlemmer og 
2 suppleanter. Alle deltager i 
bestyrelsesmøderne. Vi konstituerede os, og alle 
beholdt deres tidligere poster. Se evt. KN´s 
hjemmeside. For fremtiden vil formand og 
næstformand intensivere samarbejdet. 

 Alle  

Opfølgning på 
generalforsamling 

Opfølgning på generalforsamling 
Hvordan gik det? 
Hvad skal der arbejdes videre med? 
Ref.: 
Fin generalforsamling med stor opbakning og fint 

fremmøde af medlemmerne. 
Mange input som bestyrelsen løbende vil arbejde 
videre med. Formanden udarbejder en 
frivilligliste via nyhedsmail, hvor medlemmerne 
kan tilmelde sig de projekter, der blev foreslået. 
Vi lægger ud med cykelgrupper (tovholder 
Sven), trafikgruppe (tovholder Freja), sti på 

diget (tovholder Margit), naturens dag (tovholder 
Vinni). Øvrige forslag tages op senere i 
bestyrelsen.  

Konstituering af 
bestyrelse 

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. 
Ref.: 
Godkendt. For fremtiden lægges referater fra 
bestyrelsesmøderne på vores hjemmeside. 

Godkend & 
opfølgn. 

Mie 

Aktiviteter NFFS 

Opdatering  - hvor er vi i planlægningen? 
(bl a drøftelse af madboder) 
Vi gennemgik aktivitetslisten, der ligger på 
hjemmesiden. Sejlads med M/S Tunø mangler. 
Vi skal have afklaret, hvor i havnen den skal 
lægge til. Waterballz mangler også. Sven tager 

kontakt til dem vedr. ponton platform. 

Find en viking og voksen gættekonkurrence skal 
også tilføjes. 
Margit forsøger at opklare løse ender inden det 
sidste update møde i planlægningsgruppen. 
Margit indkalder og afholder møde 14 maj kl. 19 
på Gl. Krovej 24. 

TO-DO liste på dagen, Åben Scene og KN´s bod 
tages op på næste bestyrelsesmøde. Margit 
sender punkter ud. 
M.h.t. forplejning på dagen inviterer vi IKKE 
nogen udefra. De lokale støttes. Mie kontakter 
Signe og forhører om lettere anretning, som kan 
afhjælpe kødannelse. Mie underretter Kenneth. 

Stort punkt Margit 
mm 
 

Affaldsindsamling  

 

Hvordan gik det? 

Ref.: 
Det gik godt. Mange mødte op. Kroen donerede 
dejlig suppe og Fiskehuset serverede 
fiskefrikadeller og saft. Heldigvis går det ned ad 
bakke med affaldsmængden. 

evaluering Vinni 

Grundlovsmøde Hvor er vi i planerne? 
referat fra møde den 26. marts 
(gode ideer til forplejning) 

Orientering og lille 
drøftelse 

Mie og 
Vinni 



Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat, den:  8.april 2019 kl. 19.00 til 21.00 – hos Benny Hyldevænget 

Ref.: 
Flaghejsning kl. 10 ved den gamle kirkeruin med 
en lille dram. Mht forplejning henvises til kroen, 
fiskehuset og kiosken – eller en medbragt 
madkurv, som man kan hygge sig med i haven 
bag ishuset inden grundlovstalen kl. 14.30. Talen 
holdes af Heine Boe forstander for Efterskolen 

for Scenekunst i Malling. Efter talen spiller 
Ramsbjerg Spillemændene. 

Gå ture Nyt tiltag 
Ref.: 
Gåtur til Kalvø 9. april med Vinni som guide. 

Orientering 
(meget kort) 

Mie og 
Vinni 

Projekter Møde Nord for fjorden 
referat fra møde den 5. april 

Ref.: 
Opsætning af Krible-krable bro starter 1. maj. 
Forventes færdig 1. juni. Ajstrup/Norsminde 
Grundejerforening forventer opsætning af 

vinterbadebro, hvor den gamle træbro var 
placeret. Kommunen velvillig mht placering. 
Placering af evt.mobil sauna skal koordineres 
med de vinterbadere der benytter den sorte 
skurvogn. 
Forslag fra Sven og Ejnar (Grundejerforeningen) 
til sti på stranden- pris ikke afgjort. Sven sender 

forslaget til Freja. 

orientering Freja 
Benny og 
Mie 

Syd for fjorden Det Grønne Partnerskab (lagmidler søgt) 
Pt ingen nyheder. Mie forhører hos Merete. 

Orientering(meget 
kort) 

Mie 

Bestyrelsesarbejde Økonomi og medlemmer 
Ref.: 

Lille driftsunderskud pga beachflag. Retter sig 
når donationerne kommer ind. Stadig lidt 
egenkapital på konto. 
Stadig nogle medlemmer der mangler at betale 
kontingent. Freja sender reminder ud. 

orientering Freja 

Besøg hos foreninger 

mm  
 

Nyt fra grupperne 

Ref.: 
Kun 1 besøg indtil videre – hos 
Vinterbadeklubben. Kommer nok først i gang til 
efteråret. 

orientering alle 

Fællesrådet  Nyt fra generalforsamling 6. marts 
Ref.: 

Freja deltog. Mikkel er trådt ud, så der mangler 

1 i trafikgruppen. Pt ingen afløser ifgl. deres 
hjemmeside. 

orientering Freja  
Benny 

Saksild lokalråd  Nyt fra generalforsamling 23. marts 
Ref.: 

3 med 1 smæk – Lokalrådet, SIF og 
Borgerforeningen. Vinni syntes det fungerede 
godt 
Nyt fra fundraising møde 1.april 
Ref.: 
Freja og Vinni deltog. Ikke så meget vi kan 
bruge til noget.  NB!! LAG midlerne forsvinder 

næste år i Odder-Hedensted kommuner. 

orientering Vinni 
Freja 

Formidling Hvad skal på hjemmeside  
Ref.: 

Referat fra generalforsamling, 
formandsberetning, referat fra bestyrelsesmøde 

8.4.  
Hvad skal på Facebook 
Ref.: 
Grundlovsmøde, NFFS. Husk at like og dele! 
 

alle Mie  
Janus 



Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat, den:  8.april 2019 kl. 19.00 til 21.00 – hos Benny Hyldevænget 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev?  
Ref.: 
Generalforsamling/frivilligliste til projektforslag 
Affaldsindsamling  
NFFS 
grundlovsmøde 
Gåture  

Cykelture (med oplysning (mail + mob) om 
hvem man skal henvende sig til) 

 Mie 
 

Kalender Aftale datoer for bestyrelsesmøder indtil efter 
sommerferien 
Ref.: 
Margit sætter datoer i kalender 

 Margit 

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Godt – selvom der var mange punkter. 
 Alle 

Punkter til senere NFFS -Åben Scene, KN`s bod, TO-DO liste til 
8.6, program/aktiviteter/beachflag 

Fællesspisning, Naturens dag 

 Alle 

Datoer –tid og sted 
for næste møder 

Ref.: 
Bestyrelsesmøder: 
21.5  kl. 19 hos Mie, Morbærvænget 11 
20.6 kl. 10-12 hos Freja, Syrenvej 10 
27.8 kl. 19 hos Vinni, Gl. Krovej 17 

 
Opsamlingsmøde NFFS: 
14.5 kl. 19 hos Margit, Gl. Krovej 24 
 

 Margit 

 


