
 

 

20200309 

Referat af generalforsamling i Foreningen Krydsfelt Norsminde den 9. 

marts 2020 kl. 19.00 i Yachtklubbens lokaler på Norsminde havn 

Deltagere: medlemmer af KN samt 7 bestyrelsesmedlemmer – i alt 38 personer. 
 

1. Velkomst ved formanden: 
    Mie Wejdling, formand for KN bød velkommen. 

 

2. Valg af dirigent: 
    Knud Høgh Knudsen, formand for Grundejerforeningen Kysing Næs Nord          

      blev valgt. 

3. Valg af referent: 
    Margit Bryder, sekretær i KN blev valgt. 

     
4. Formandens beretning v/ Mie Wejdling: 

    Se formandsberetning på KN´s hjemmeside. Beretningen blev godkendt. 
 

    Der blev vist interesse for Svens cykelgruppe fra 1 medlem. Der følges op til  
    foråret. Der blev spurgt ind til kommunikationen fra KN til medlemmerne -  

    hvordan prioriterer vi. Den primære formidling foregår i nyhedsbreve på 
    mail til hvert medlem. Så er vi sikre på, at alle får besked. Kan også ses på  

    KN`s hjemmeside- men det kræver at medlemmerne selv opsøger info her. 

    Det samme gælder KN`s facebook side. Formanden skriver også andre  
    lokale nyheder her. Så hjemmeside og facebook er sekundære i forhold til  

    nyhedsmails. 
 

5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget v/ Freja Laustsen: 
    Freja fremlagde regnskab og fremtidig budgetforslag 2021, som var udsendt   

    på mail til medlemmerne. Der var ingen kommentarer, og begge dele blev  
    godkendt. 

 
6. Behandling af indkomne forslag: Udgår (Intet modtaget) 

 
7. Tema:  Visning af informationsfilm om KN ved Janus Wejdling: 

                Janus viste filmen, som varer 7 min. Udløste klapsalver! Flere 
                medlemmer spurgte, om den kommer på KN´s hjemmeside, og det 

                gør den snarest. 

 
 

 
Drøftelse i mindre grupper: 



 

1. ”Køre med bænke”: 

Medlemmerne viste ikke større interesse for oprettelse af 
sådanne bænke. Flere mente, at man kunne stå ved de 

eksisterende  busholdepladser og ”stikke en tommel op”. 
Der kom forslag til et KN klistermærke i bilruden, så lokale 

”blaffere” kan føle sig mere trygge. Man kører med nogle, der 
har tilknytning til lokalområdet. KN klistermærke tages op i 

bestyrelsen snarest. Er også god reklame. Flere udtrykte også, at 

folk med kørekort betænker dem der ikke har – og tilbyder 
medkørsel. 

2. Fremtidens Krydsfelt-Norsminde: 
Nedenstående forslag kom på bordet i grupperne: 

 
Naturlegeplads på havnen 

X-stra bænk ved strand nord – tæt ved indsejlingen 
P-pladser om sommeren 

Fokus på biodiversitet i området – hvordan fremmer vi den, 
måske i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening 

Cykelstier -mere pres på Århus Kommune (Solbjerg fik jo) 
Gangstier 

Hjertestarterkursus 
Oprensning af grøfter langs Kystvejen (fra Oddersiden ned mod 

Kroen) 

Infotavler med lokalhistorie (info: Saksild Lokalhistoriske Arkiv 
sætter snart noget op nede på havnen). 

 
Gode emner, som KN har in mente. Emner der er relevante i 

forhold til Århus og Odder kommuner, vil KN tage op på de 
halvårlige møder med disse. 

 
 

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 på lige årstal):  

Benny Bjerregaard (på valg- villig til genvalg) 
Freja Laustsen (på valg - villig til genvalg) 

Vinni Jensen (på valg - villig til genvalg) 
 

                Benny, Freja og Vinni blev genvalgt til bestyrelsen. 

 
                Mie Wejdling (ikke på valg) 

                Margit Bryder(ikke på valg)  
 

9. Valg af suppleant til bestyrelse (1 på lige årstal) – på valg er:  
Grethe Christensen (på valg - villig til genvalg) 

                Grethe blev genvalgt til bestyrelsen. 
Sven Thomsen (ikke på valg)  

 
10. Valg af revisor (1 på lige årstal) 



 

Bjarne Pors (på valg – ønsker ikke genvalg) 

 
                Søren Thomsen blev valgt som revisor. 

 
Arne Skjærris – (ikke på valg)  

 
11. Valg af revisorsuppleant (1 på lige årstal) – på valg er:  

Ejner Damsgaard (på valg- villig til genvalg)  

                Ejner Damsgaard blev genvalgt som revisorsuppleant med applaus. 
 

Søren Thomsen (ikke på valg) 
I stedet for Søren, som blev valgt som revisor valgtes 

Heinz Hansen som revisor suppleant. 
 

12. Eventuelt  
                Jørn Stæhr, Ajstrup Norsminde Grundejerforening berettede om        

                problematisk kommunikation med Århus Kommune. Der er meget  
                sendrægtig reaktion fra kommunen ved henvendelser. 26 måneders  

                svartid er helt uacceptabel. De trapper grundejerforeningen selv har  
                opsat er blevet beskadiget ved kommunens græsslåning. Jørn op- 

                fordrede KN til at indskærpe Århus Kommune at tage borgernes  
                henvendelser mere alvorligt! KN tager sagen op i april, hvor der er 

                møde. Jørn sender forinden mail om problemerne til KN. 

                Flere opfordrede Jørn til at sende læserbreve til dagspressen. 
 

13.            Efterfølgende blev der holdt konstituerende møde i bestyrelsen. 
                 Alle medlemmer beholdt deres poster: 

                 Mie Wejdling: formand 
                 Benny Hammer Bjerregaard: næstformand 

                 Freja Laustsen: kasserer 
                 Margit Bryder: sekretær 

                 Vinni Jensen: bestyrelsesmedlem 
                 Grethe Christensen: suppleant 

                 Sven Thomsen: suppleant 
 

 
Tak til alle for et fint fremmøde og en god aften! 

 

 
 


