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Generalforsamling i Krydsfelt-Norsminde 
Der er indkaldt til generalforsamling i foreningen Krydsfelt-Norsminde, mandag 
den 18. marts 2019, kl. 19:00 i Yachtklubbens lokaler på Norsminde havn. 
 
Der vil blive serveret en sandwich samt øl/vand og kaffe/the. 
 
Af hensyn til forplejning ved mødet, vil vi gerne, hvis det er muligt, at du/I 
tilmelder dig/jer til generalforsamlingen snarest og inden den 12. marts 2019.  
Tilmelding til: formand@krydsfelt-norsminde.dk   
- tak til alle dem, der allerede er tilmeldt og har betalt 
 
HUSK at kontingentet for 2019 skal være indbetalt senest den 14. marts 2019 
for at have stemmeret.  
Kontingentet er: 

Husstandsmedlem 150 kr. årligt 
Virksomheder/foreninger 300 kr. årligt 

 
Indbetaling kan ske til Nordea Bank  
Reg.nr.: 1944 Konto: 8979 582 472 (uden mellemrum) 
eller via MobilePay til nr.: 46702 
Skriv "2019" i meddelelser. 
 
Vi håber på et rigtig stort fremmøde! 
 
 
 
Affaldsindsamling 
I kan tilmelde jer til årets affaldsindsamling søndag den 31.marts kl. 10 til 12 
på Ajstrup Norsminde Grundejerforenings hjemmeside:  
 
https://www.ajstrupstrand.dk/kontakt/  
 
Affaldsopsamling er fra rundkørsel ved Ajstrup Strandvej, langs stranden, ved 
fjorden og videre langs landevejen mod Rude Strand. 
Vi mødes foran fiskerhuset ved Norsminde Havn. 
 
Norsminde Kro har også i år givet tilsagn om gratis suppe (ved yachtklubben) 
til deltagerne i affaldsindsamling. Tak for det! 
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Fællesspisning i Fiskehuset på Norsminde havn 
Vi afsluttede vintersæsonens fællesspisninger med en dejlig Buffet i Fiske 
huset. Fællesspisning blev et tilløbsstykke og vi havde en hyggelig aften i 
skønne omgivelser. 
 
Vi vender tilbage med nye tiltag til fællesspisninger i efteråret. 
 
 
Det Grønne Partnerskab (Syd for fjorden) 
Kort nyt: vi er i øjeblikket ved at søge LAG-midler og myndighedstilladelser. 
  
Gåture 
Hvis du er til gåture i selskab med andre - så går vi fra parkeringspladsen ved 
vandet i svinget ved Engbovej/Ajstrup Camping hver tirsdag kl 10.  
Du skal sætte max. 2 timer af til turen. 
 

 
 

Hilsen fra bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde 


