Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder
Dagsorden d. 21 oktober kl. 14-16 hos Mie

Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Margit Bryder, Benny Bjerregaard og
Grethe Christensen. Afbud fra Sven Thomsen
Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder
Faste punkter

Emne

Velkommen
Opfølgning af
referat fra
sidste møde
Aktiviteter

Velkommen
Løbende opf. Ifm. m/ dagsorden. Hvis du oplever, at
der er glemt eller mangler et punkt ifølge sidste
referat, så er det her, at vi reviderer dagsordenen.

Naturens dag

Hvad gik godt?
Hvad kan vi blive bedre til?
Ref.:
Det gik rigtig godt. Mange mødte op, og der var 16
med på fugletur. En succes, vi fortsætter med.
Ajstrupforsamlingshus 1. oktober
Hvad gik godt?
Hvad kan vi blive bedre til?
Ref.:
Også en stor succes med 30 deltagere. Næste gang
skal vi præcisere, at corona regler SKAL overholdes.
Nogle få rykkede for tæt sammen.
Julefrokost i Saksild Kulturhus 25.11.
Ref.:
Maden er ikke afklaret endnu. Vinni rykker for besked.
Invitation med i næste nyhedsbrev sidst i uge 45
Margit laver invitation, når vi har de sidste
oplysninger.
Madudvalget sørger for køreplan for aftenen. (bl.a.
julesange, lotteri og salg af bestyrelsens
juledekorationer)
4.fællesspisning -dato -hvor –hvad?
Madudvalget finder snarest en dato (Norsminde Kro)
Ajstrup forsamlingshus 2. december
Ref.:
Mie skriver om det i næste nyhedsbrev uge 45 +
facebook.
”vinteraktiviteter” – produktion af fuglekasser
Ref.:
Vinni følger op, kontakter Charlotte for lån af
sløjdlokale på Saksild Skole.
Hvad gik godt?
Hvad kan vi blive bedre til?
Ref.:
Meget fin morgenmad og senere suppe. Morgenmaden
var ikke kommunikeret godt nok ud fra
Grundejerforeningen – flere vidste ikke, der var
morgenmad 9.30. Der var for få deltagere (20). 2-3
ruter blev slet ikke til noget . 30-40 deltagere er mere
passende næste år. Næste år refleksveste til dem der
går på Ajstrupvej!

Evaluering

Vinni

Evaluering

Vinni,
Margit
Grethe

planlægning

Vinni,
Margit
Grethe

Orientering

Mie

Evaluering

Vinni

Mødedato: 23. oktober
Ref.:
Mie, Freja og Benny deltager fredag 23.10.20

Orientering

Mie

Fællesspisning

Biodiversitet

Nye tiltag

Affaldsindsa
mling

Projekter
Nord for
fjorden

Karakter af
punkt
Godkend og
opfølgning

Ansvar
Alle
Mie

Vinni
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Syd for
fjorden

Bestyrelsesarbejde
Kasserer

Nyhedsbrev

fællesrådet

Biodiversitet
kursus

KN Klistermærke

Hjertestarte
rkursus

Telt

Møde den 24. september - referat med som bilag
Ref.:
Næste år afgøres Det Grønne Parnerskabs skæbne.
Om de indkomne midler skal returneres, og vi skal
starte helt forfra med et nyt koncept a la Nord for
fjorden. Vi afventer svar på nye ansøgninger.

Orintering

Mie Freja
VinniMargi
t

Økonomi og medlemmer
Bankskifte
Ref.:
Vi har nu fået ny konto i Danske Bank. Prisen for en
foreningskonto er 300 kr. om året. Skiftet fra Nordea
skyldes prisstigning til 1.000 kr. her.
Der står 20.500 kr. på kontoen.
Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev – senest
uge 44
Ref.:
Ændret til slutning af uge 45
Julefrokost (Freja sender IKKE rykker ud for
tilmelding)
Næste fællesspisning februar 2021
Cykelsti/grøn gruppe
Det Grønne Partnerskab
Nord for fjorden -nyheder?
Hjertestarterkursus (fotos af hjertestartere i området)
Generalforsamling 1. oktober-Trafik -cykelsti
Ref.:
Mie deltog. Meldte sig ind i Grøn gruppe her (formand
Morten). Her er der åbnet op for en helt ny front, hvor
der kan søges om forlængelse af cykelstien fra Ajstrup
til stranden gennem ”adgang til naturen”. Så det er en
helt ny tilgang til projekt cykelsti til stranden.
Ajstrup forsamlingshus 2. december
Se ovenfor!
Brug af Dropbox” og ”Facebook” - aftale tider
Ref.:
Dropbox kursus hos Mie og Janus 13 nov. kl. 10.
Medbring egen pc eller ipad. Facebook venter lidt.
Udkast til design og produktion
Gruppe – Benny – Sine – Janus og Freja
Benny indkalder udvalg
Ref.:
Vi har valgt IKKE at prioritere denne opgave, som blev
foreslået på sidste generalforsamling. Mener ikke det
er så vigtigt og aktuelt.
Interesse for hjerte starterkursus
-næste skridt…..
Ref.:
Hjerteforeningen tager ikke ud pt p.g.a. corona. De
arbejder på et digitalt kursus.
Kun 3 medlemmer har meldt sig til Benny, så med
bestyrelsen blev det også kun 8 personer. Benny
sender mail til de 3 medlemmer om sagen.
Har taget fotos af hjertestartere i vores område. Kan
evt. vises i næste nyhedsbrev.
Freja søger Aura til efteråret. (Telt)
Ref.:

orientering

Freja

Drøftelse

Mie

orientering

Mie

Orientering

Mie
Alle

Benny

Benny

opfølgning

Freja
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Saksild lok.

Næste møde

datoer

Evaluering
Datoer – tid
og sted

Har ansøgt. Svar endnu ikke modtaget.
Historiske spotpunkter
Ref.:
Margit opretter en ny mappe under projekter, så sagen
kan følges her via diverse mails og referater.
Hotspot aftalt med Ole Grøn. Til venstre umiddelbart
udenfor havnearealets grusede område ud mod
indsejlingen. Her er en fredelig plads med et træ og en
bænk og en dejlig udsigt. Skal give info om havnen,
dens udvikling og historie.
Venter på svar fra den grundejerforening, der ejer
arealet. (formand Ole Nielsen)
Opstart til planlægning af Generalforsamling
Ref.:
Generalforsamling 2021 bliver 15. marts kl. 19. Freja
lejer hos Yachtklubben. Der indkaldes i uge 4 eller 5.
Plan for første møde i NFFS
Venter til næste bestyrelsesmøde 16. nov. hos Benny
For næste møder og generalforsamling
Ref:
Se datoer nederst. Mere planlægning af
generalforsamling 16. nov. hos Benny
Hvordan gik mødet?
Godt møde med mange punkter og dejlig kage!
16.11 kl. 10-12 hos Benny, Hyldevænget 17
8.12.20 kl. 17-19, herefter julefrokost hos Freja,
Syrenvænget 10
26.1.21 kl. 13-15 hos Vinni, Gl. Krovej 17B
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