Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder
Referat af møde 2. november´21 kl. 10.30 hos Margit, Gl. Krovej 24
Deltagere: Freja Laustsen, Vinni Jensen, Grethe Christensen,
Mie Wejdling, Kai Mortensen, Kurt Møller og Margit Bryder
Ordstyrer: Kurt Møller. Referent: Margit Bryder
Faste punkter

Emne

Velkommen
Opfølgning af
referat fra sidste
møde

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.
Ref.: Alle hængepartier nævnes på den aktuelle
dagsorden, så ikke noget bliver glemt. Så kortfattet
som muligt.

Karakter
af punkt
Godkend
og
opfølgning

Ansvar

Alle
Margit

Aktiviteter
Jule-andagt v/
kirkeruinen

Fællesspisning

Julegudstjeneste (kort prædiken, gløgg og æbleskiver)
Luciaoptog, musik etc. søndag d. 21/11. kl.16-18.00
Ref.: Kurt refererede fra udvalgets sidste møde vedr.
program. Styr på de fleste punkter. Omtale i nov.
nyhedsbrev. Eftersøgning af børn til Luciaoptog lægges
snart på relevante Facebook sider. Udvalget kontakter
lokale beboere (mht børn/børnebørn)
Næste fællesspisninger:
Mandag d. 29.11.2021 kl.18-ca. 23 i Ajstrup
Forsamlingshus. Pris 175 kr. pr næse.
Underholdning: amerikansk lotteri, sange og julelege.
Kai kryddersnaps fra Mårslet Brændevinslaug.
Invitationen skal ud omkring 1-3. november.
Madudvalget udarbejder tjekliste for arbejdsopgaver
Ref.: Invitationen er sendt ud. Mårslet Brændevinslaug
kan ikke deltage. Vi prøver ved en anden
fællesspisning. Bondes mad i Odder leverer maden.

Drøftelse

Margit
Vinni,
Kai, Kurt

Opfølgning

Grethe
Mie Vinni

Fællesspisninger i 2022:
Cafe Klubånd/BMI 27.1.2022 kl. 18. Lille foredrag om
aktiviteter og nye tiltag.
Ref.: er aftalt - udsendes i nyhedsbrev jan. 2022.
Fællesspisning i vores telt engang i foråret.
Ref.: venter
Projekter
Cykelsti Ajstrup

Vælgermøde 26/10.

Nord for fjorden

Orientering fra Mie og Freja
Ref.: 26.11 deltog 30 personer i ”Danmarks største
vælgermøde” arrangeret af Beder-Malling Bibliotek i
BMI. 5 lokale politikere sad i panelet til debatten, og
temaet var ”demokrati”. Freja præsenterede et oplæg
om infrastrukturen i vores lokalområde. Har
udarbejdet et informativt vejkort med tal fra
trafiktællinger. Her ses tydeligt, hvor stor belastningen
er på Ajstrup Strandvej. Derfor vil KN stadig prioritere
en regulær cykelsti frem for en 2 minus 1 vej. For
større aktindsigt er det vigtigt, at KN får en plads i
Fællesrådets trafikgruppe, hvilket vi ikke har i dag.
Det er også fortsat vigtigt at vi er synlige i området og
for politikerne, hvis vi skal i mål med cykelstien.
5/11 er der møde i vores lokale trafikudvalg/parkering
i Norsminde. Her deltager Odder og Århus Kommuner
også. Punkt vedr. autocampere tilføjes dagsorden.
Møde afholdt 29/10. Orientering v/ Kai og Freja.
Ref: vigtige punkter her var cykelstien, parkering og
slæbestedet ved Jolleklubben. Vedr. slæbestedet skal
Havnefonden og Naturstyrelsen inddrages.

Orientering

Mie og
Freja

Opfølgning

Kai Freja
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Syd for fjorden

Bestyrelses-arb.
Kasserer

Næste nyhedsbrev

Hængepartier
& forslag

Kommende
aktiviteter og
datoer
web opdatering
Evaluering
Datoer – tid og sted

Vinterbadeklubben arrangerer selv nyt møde om
tilholdssted/sauna. Referat udsendes snart.
Vi afventer dato for opstartsmøde med OK. Margit
informerer.
Ref.: mail udsendt sidste uge til Odder Kommune og
Naturstyrelsen. Margit rykker for et svar. Vi sender
først ud til de lokale foreslået i ”Koncept for projekter i
syd”, når vi får tilsagn fra de 2 offentlige myndigheder.
Det skal gerne op at køre som ”Nord for fjorden”.
Opdatering af regnskab m.m.
Indkøb af ekstra telt sektion
Ref.: Fornuftigt regnskab! Freja bestiller snart et nyt
teltmodul med en hvid side og en side med vindue.
Der er lidt penge tilovers til nye borde/stole.
Kurt foreslog at udleje vores telt til konfirmationer og
voksenfester. 3.000 for udlejning, hvor KN står for
opsætning og nedtagning. Blev vedtaget. Kurt
udarbejder forslag til kontrakt.
Udsendes: 8-11/11. forslag, hvor fællesspisning
udsendes separat 1-3/11.)
Jule-andagt
Fællesspisning/Julefrokost i Ajstrup
samt 27.1.2022 hos BMI, Cafe Klubånd
Ref.: omtale af: Fællesspisning/Julefrokost i Ajstrup
(invitation er sendt ud), Juleandagt/Luciaoptog
Samt sæt x i kalenderen 27.1.2022 til fællesspisning i
Cafe Klubånd i BMI - flere oplysninger i invitation i
starten af januar 2022
2. uge i december udsendes julehygge brev.
Præsentation af nye firma medlemmer, Facebook,
hj.side – også de firmaer, som har doneret os penge.
Freja har udarbejdet en liste, som kan ses på KN`s
hjemmeside (venter til foråret).
Revidering af vores projekt- og procesoversigt
som afventer til projekter Syd for fjorden er afklaret
flere emner: hotspots på havnen, hjertestarterkursus,
skiltning på havneområdet og kirkeruinen,
vedtægtsændringer
5.11.´21 Evalueringsmøde vedr. parkering
21.11.´21 Jule-andagt v/ kirkeruinen
29.11.´21 Fællesspisn./julebuffet Ajstrup Forsaml.hus
27.1.2022 Fællesspisning i BMI
14.3.2022 Generalforsamling i Yachtklubben
Hvad og hvor skal vi huske at få opdateret?
Ref.: tilretning af hjemmeside. Kurt, Freja og Janus
mødes i uge 47 eller 2. uge i januar 2022.
Hvordan gik mødet?
Ref.: godt, informativt møde. For fremtiden aftales 2
½ timers møde, da det kniber at overholde tidsplanen.
Næste bestyrelsesmøde:
7. dec. Kl. 16-19 hos Kurt, Gl. Krovej 10, + julefrokost
Kl. 16-17 ordinært bestyrelsesmøde - bemærk at
vedtægter er på dagsorden. Alle bedes orientere sig.
Kl. 17-19 Temamøde med udgangspunkt i vores pjece
og Aktiviteter & projekt oversigt. – vores profil og
formål, vores arbejde – hvor ser du din rolle?
24.1.2022 kl. 13 hos Kai, Lindevænget 13
28.2.2022 kl. 13 hos Vinni, Gl. Krovej 17B
14.3.2022 kl. 19 Generalforsamling i Yachtklubben

Drøftelse

Margit

Orientering

Freja

Drøftelse

Alle

Opfølgning

Freja
Kurt

Vinni Kurt

Margit

Drøftelse

Alle

Opfølgning

Alle
Alle

Opfølgning

Margit
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