
Referat af 
 generalforsamling i Foreningen Krydsfelt Norsminde  

 

den 12. marts 2018 kl. 19.30 i Yachtklubbens lokaler på havnen 
 
 

1. Velkomst ved formanden 

Mie Wejdling bød velkommen til de fremmødte medlemmer (23) 

 

2. Valg af dirigent 

Mette Møller Stenkjær blev valgt. 

 

3. Valg af referent 

Margit Bryder fra bestyrelsen blev valgt. 

 

4. Formandens beretning v/ Mie Wejdling 
Hovedpunkter fra beretningen: 

 

Historikken og arbejdet i den nye bestyrelse, som nu har siddet i et år. 

Vores rolle som koordinator og tovholder. 

 

Formidling til medlemmerne via nyhedsbreve på mail, vores 

hjemmeside og Facebook, videoer samt artikler til pressen. 

 

Projekter som er i gang og ideer til nye i Aarhus og Odder kommuner. 

Projektoversigten blev forklaret.  

På Århussiden (de røde kasser) skal der søges midler til de enkelte 

projekter af de foreninger, der står for ejerskabet. Det er der godt 
gang i.  

På Oddersiden er der ansat en konsulent, Bendt Nielsen, som søger 

midler til alle de ideer, der ligger i den grønne kasse. Foreløbig er det 

kun ideer til projekter i den grønne kasse. Senere skal der tages 

ejerskab. 

Projekterne er fra nu af stærkt opdelt i Grønt Partnerskab (Odder 

Kommune) og de røde projekter i Aarhus Kommune. Netop fordi 

kommunerne arbejder så forskelligt. 

 

Aktiviteter: affaldsindsamling (i år 22. april kl. 10-12, se tilmelding på 

vores hjemmeside). Norsminde for fulde sejl (NFFS – i år 9. juni kl. 11-

17). Sankt Hans (formidling og koordinering af arrangementer). Vores 

nye tiltag: fællesspisninger og vandreture. 
 

Trafikforhold i vores område og den pjece vi har udarbejdet. 

 

Samarbejdet med Fællesrådet i Beder-Malling-Ajstrup samt Saksild 

Lokalråd. 

 

 

 



 
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget v/ Freja Laustsen  

Freja fra bestyrelsen fremlagde regnskabet, da Bjarne Pors (kasserer) 

er på ferie. 

Regnskabet blev godkendt. Vi påregner lidt underskud de følgende år. 

Det blev også godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag:  

Vedtægtsændringer v/ Freja Laustsen 

    Freja gennemgik bestyrelsens forslag til ændringer. Fra salen kom der      

    forslag til smårettelser, som bestyrelsen tager til efterretning. Der kom  

    spørgsmål til revisorposten, om man skal være uddannet revisor. Det  

    behøver man ikke, men dem der melder sig til sådan en post, har  
    selvfølgelig tæft for regnskab, og hvordan man stiller det op. 

 

7. Hvordan kan vi bruge foreningen Krydsfelt Norsminde fremadrettet? 

    Drøftelse i mindre grupper: 

  - udvikling af nuværende aktiviteter/ projekter 

- ideer til nye tiltag i foreningen 

 

           Der var livlig diskussion i de 4 grupper og her er de ideer der kom frem: 

 

 

                   Fine ideer, som vi vil arbejde videre med i bestyrelsen. 
 



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 på lige årstal): 
 Mie Wejdling (ikke på valg) 

Margit Bryder (ikke på valg) 

Marianne Hartvig (på valg - villig til genvalg) 

 Freja Laustsen (på valg -villig til genvalg) 

 Vinni Jensen (på valg-villig til genvalg) 

          

        Marianne, Freja og Vinni blev genvalgt 

 

 

9. Valg af suppleant til bestyrelse (1 på lige årstal) – på valg er: 

 Sven Thomsen (ikke på valg) 

 1 suppleant – (ny valg) 
      

         Benny Hammer Bjerregaard blev valgt 

 

 

10. Valg af revisor (1 på lige årstal) 

Arne Skjærris (ikke på valg) 

1 revisor – (ny valg) 

 

Bjarne Pors blev valgt 

 

 

11. valg af revisorsuppleant (1 på lige årstal) – på valg er: 
 Søren Thomsen (ikke på valg) 

 1 revisorsuppleant – (ny valg) 

   

         Ejner Damsgaard blev valgt 

    

       

 

12. Eventuelt  

 

     Intet til evt. 

 

 

Tak fra bestyrelsen for god ro og orden! 
 


