Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder
Referat, den: 20. juni 2019 kl. 15.00 til 17.00 – hos Freja, Syrenvænget 10
Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Benny Bjerregaard, Grethe Christensen og
Margit Bryder
Afbud fra Sven Thomsen

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder
Faste punkter

Emne

Velkommen

Velkommen til os alle -

Opfølgning af referat
fra sidste møde

Løbende opfølgning i forbindelse med dagsorden.
Hvis du oplever, at der er glemt eller mangler et
punkt ifølge sidste referat, så er det her, at vi
reviderer dagsordenen.

Godkend &
opfølgn.

Aktiviteter

NFFS
Evaluering af dagen og samarbejdet
Ref.:
Trods blæsevejret var dagen godt besøgt. M/S
Tunø meldte afbud og 2 boder på havnen
dukkede ikke op. Et slag på tasken er omkring
1000. Se evt. Hans Jørgensens artikel på KN´s
Facebookside. Folk med boder var også rimelig
godt tilfredse. Samarbejdet har også fungeret
fint. Alle har ydet en stor indsats – både den
synlige og den usynlige. Der er sendt mail til alle
de udenbys deltagende mht tilfredshed med
arrangementet. Margit sender indkaldelse til de
lokale klubber om et evalueringsmøde. Enten
25.6 eller 1.7 kl. 19. M.h.t. Åben Scene kan det
gøres bedre. Det koncept skal revideres - bl.a.
ny placering og måske et mindre telt til KN på
Århus siden.
250 programmer blev uddelt. En succes vi vil
gentage!
Freja spørger Anni om bidrag fra Waterballz.
2 store jordskruer til beachflag mangler. Benny
foreslog, at vi køber nogle parasolfødder til vand
i stedet, da skruerne er svære at håndtere.
Margit laver senere en samlet evaluering af hele
eventen.

Stort punkt

Margit
mm

Grundlovsmøde

Evaluering af dagen
Pasning af kirkeruin
Ref.:
30 mødte op om formiddagen og ca. 68 om
eftermiddagen. Det var fint og talen var også
rigtig god. Musikken understregede den lidt
højtidelige stemning, som jo hører til
Grundlovsdag. Fint med frugtuddelingen!
Mie indkalder til evalueringsmøde i september.
M.h.t. pasning af kirkeruinen, mener vi ikke det
er en opgave for os. Vi har ikke værktøj til
opgaven og den ligger udenfor vores
formålsparagraf. Tages op med Odder Kommune
og Naturstyrelsen på mødet 24.6
Nattergaletur?
Ref.:
Vi var 6 på turen, men nattergalen mødte
desværre ikke op. Til gengæld så vi masser af
andre fugle og sågar en ræv! Super hyggelig tur.
Næste tur skal ikke være en fredag!
Plan for aktivitet
Vinnis gruppe har et fint program, som skal
tilmeldes Danmarks Naturfredningsforening. Så
får vi noget grej fra dem. Måske KN´s roll-up

Kort orientering

Mie og
Vinni

gåture

Naturens dag

Karakter af punkt

Ansvarlig

Alle
Mie

Vinni

Planlægning

Vinni
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cykelgruppe

Fællesspisning

Projekter

projektoversigt

Syd for fjorden

Bestyrelsesarbejde

Formidling

Nyhedsbrev

Kalender

Evaluering
Punkter til senere

kan synliggøre os på dagen. Margit retter
plakaten til i PDF og lægger den i dropbox.
Mie skal sende den til Fællesbladet 24.6
16. juni
Ref.:
Ingen mødte op. Måske en hverdag er bedre?
Ligger lige nu på stand-by.
Hvem planlægger hvornår?
Ref.:
Planlægningsgruppen: Grethe, Vinni, Yvonne og
Margit (måske Helle).
Første gang sidst i sept/begyndelse oktober. Skal
sendes ud i nyhedsbrev i august, så vi kan godt
begynde at tænke på aftaler med værtssteder.
Fitnessredskaber – indvielse
Kriblekrablebro – indvielse
Ref.:
Begge indvielser forløb godt og festligt.
Og både bro og redskaber er allerede godt i brug
dagligt.
Revidering
Ref.:
Under KN´s aktiviteter oprettes Naturens dag
Projekter Nord for Fjorden:
Vinterbadeklub oprettes i status O
Badebroer ændres til Helårsbro og status
ændres til M.
Stisystemer & sti på strandeng - Århus
Kommune ændres til Ajstrup Grundejerforening
Hybenrosebekæmpelse – status quo
Borde bænkesæt – slettes
Fitnes + Kriblekrablebro -status ændres til D
Freja sørger for rettelse sammen med Sine.
Det Grønne Partnerskab
Møde den 24. juni dagsorden
Mail til partnerskab
Ref.:
Mie udsender dagsorden snarest.
Hvad er der sket og hvad skal der ske. Det skal
vi have tjek på, før vi sender noget ud til
partnerne!
Økonomi og medlemmer
Ref.:
Freja: 1 nyt medlem for nylig - så nu er 54
husstande og 10 foreninger tilmeldt som
medlemmer.
Hvad skal på hjemmeside
Ref.:
Hans Jørgensens artikel om NFFS (Janus)
Hvad skal på Facebook -?
Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev?
Ref.:
Afholdte arrangementer: Grundlovsdag, NFFS,
Nattergaletur.
Kommende arrangementer: Naturens Dag
Nævne at der kommer fællesspisninger senere.
Plan for møder i efteråret
22. oktober mødes med gunderejerforeninger på
Kysing Næs
Margit korrigerer kalenderen
Hvordan gik mødet?
Ref.: fint møde
Opfølgning på generalforsamling

Sven

Hvordan gik det

Freja
Benny og
Mie

Hvad skal
ændres?

Freja

Orientering

Mie

orientering

Freja

alle

Mie
Janus
Mie

Margit

Alle
Alle

Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder
Referat, den: 20. juni 2019 kl. 15.00 til 17.00 – hos Freja, Syrenvænget 10

Datoer – tid og sted
for næste møder

20-6 2019

Besøg hos foreninger mm
Ref.: Venter
27.8 kl.19 hos Vinni, Gl. Krovej 17
3.10 kl.12-15 hos Mie, Morbærvænget 11
Tema/visionsmøde
7.11 kl. 19-22 hos Grethe, Hyldevænget 14
3.12 kl. 17-19 bestyrelsesmøde, 19-? julefrokost
hos Margit, Gl. Krovej 24

Margit

