
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat af bestyrelsesmøde 28/2.´22 kl. 13.00 hos Vinni Gl.Krovej 17B 

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 Karakter 

af punkt 

Ansvar 

Velkommen Velkommen   Alle  

Opfølgning af 

referat fra sidste 

møde 

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. 

Godkend 

og 

opfølgning 

Margit 

Aktiviteter    

Fællesspisning Cafe Klubånd/BMI ny dato tirsdag 29/3.  

Gruppen laver oplæg for yderligere fællesspisninger, 

gerne kombineret med Høstgudstjeneste i 

august/september og med spisning i vores telt. 

Ref.: Madgruppens invitation blev gennemgået. 

Invitation udsendes snart. M.h.t ophavsret undersøger 

Mie snarest, om vi må bruge BMI´s logo. Yderligere 

fællesspisninger tages op senere. 

Opfølgning Grethe 
Mie Vinni 

Affaldsindsamling Datoen blev: 3/4. affaldsindsamling kl. 9.30 Fiskehuset 

Ref.: Morgenmad doneres af Fiskehuset og suppe af 

Norsminde Kro. Annonceres i næste nyhedsbrev med 

link til Ajstrup/Norsminde Grundejerforening, hvor 

man skal tilmelde sig. 

Opfølgning Freja 

Projekter    

Cykelsti Ajstrup Fællesrådets trafikgruppe og Aak er der nyt? 

Ref.: p.t. intet nyt 

Orientering Mie og 

Freja  

Nord for fjorden Orientering nyt vedr. parkering v/ Freja 

Aak, Martin Kunstmann, sendes i høring? 

Mail 14/2. fra Anni Marquard, hvordan forholder vi os? 

Nyt vedr. vinterbadeklub v/Kai? 
Mail 17/2. + 19/2. Aak vil dumpe havneslam ved Fløjstrup Strand 

Ref.: Høringsfrist 12.3 vedr. fældning af allé træer 

bagved Jolleklubben. KN forholder sig neutral og 

overlader afgørelsen til Aarhus Kommune, da de har 

det faglige overblik vedr. træernes tilstand. 

Vinterbadeklubben: ingen nyheder – men de arbejder 

med tegninger til projektet om nyt klubhus.  

Dumpning af havneslam fra Aarhus havn: vi kan kun 

henvise til de foreninger, der går ind i sagen. Der må 

man henvende sig vedr. høring. KN arbejder kun ud 

fra vores gældende vedtægter, som ikke vedrører 

vandsiden. 

Opfølgning Kai 

Freja 

Syd for fjorden Generel orientering v/ Margit,  

Madpakkehus v/ Vinni & Margit & plan for aktivitetsdag 

Ref.: Lokalrådspuljen har doneret 25.000 kr. til natur 

infoskilte og opgradering af arealet ved 

Madpakkehuset. Det tager vi snarest fat på at få sat i 

gang. Friluftsrådet er ansøgt om yderligere midler – 

her er der en svartid på 2-4 måneder. Vi har også 

ansøgt hos Biodiversitetspuljen i Odder Kommuner. 

Når vi hører fra dem indkalder vi til en aktivitetsdag 

ved Madpakkehuset. Senere søges evt. også Auras 

Lokalpulje. 

Planlægning NFFS: Margit indkalder til møde 9. marts 

kl. 19 

Opfølgning Margit 
Vinni Kurt 

Bestyrelses-arb.     

Generalforsamling 

& 10 års jubilæum 

Afholdes i Yachtklubben – antal tilmeldte pt.? 

Afvikling af generalforsamlingen, og den samlede 

beretning gennemgåes (mail 14/2.) 

Drøftelse Alle 



Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat af bestyrelsesmøde 28/2.´22 kl. 13.00 hos Vinni Gl.Krovej 17B 

Ikke decideret tema på mødet men vi spørger om 

tilfredshed med KN´s aktiviteter og tiltag. 

Fortæring: kaffe og kage, øl og vand, Portvin & flag  

Se opgavelisten (mail fra Margit 25/1.) 

Ref.: p.t 39 tilmeldte. Den samlede beretning blev 

gennemgået. Freja gennemgår for gentagelser, da 

beretningen er meget lang. Der skal forkortes i 

samtlige indlæg, som kun skal dække 2021. Alle bedes 

tjekke listen over opgaver. 

Kalender system Forslag kalender i dropbox v/Freja 

Ref.: Kurts overordnede årsplan lægges på 

hjemmesiden. Frejas detaljerede plan, som er til 

internt brug lægges i dropbox. For fremtiden tilføjes 

Kalender som fast punkt på best.møder sammen med 

punktet web opdatering. 

Drøftelse Alle 

Kasserer Opdatering af regnskab 2022 m.m.   

Ref.: Fint regnskab, der viser en sund økonomi. 7 

medlemmer og 4 foreninger mangler pt at betale 

kontingent. 

Orientering Freja 

 

Næste nyhedsbrev Udsendes: 3-4/3. med invitation om fællesspisning og  

Affaldsindsamling med link. 

Ref.: kort nyhedsbrev med det foroven anførte. Samt 

omtale af Lokalrådspuljens donation af 25.000kr. og 

kort omtale af det kommende Spotpunkt Norsminde. 

Nedenstående venter: 

? Uge 12 efter generalforsamling omhandlende: 

Referat fra generalforsamling, tilrettede vedtægter, 

beretning og konstituering. 

Drøftelse Alle 

Hængepartier 

& forslag 

Præsentation af nye firma medlemmer, Facebook, 

hj.side – også de firmaer, som har doneret os penge. 
Hotspots på havnen, skiltning på havneområdet og kirkeruinen 

Hjertestarterkursus, Kai?  (Andre nævnte ting venter) 

Ref.: Præsentation og hotspot kører allerede. Freja 

opdaterer sponsorater til hjemmesiden. Gelænder på 

vej ved Kirkeruinen. 

Udlejning af telt tages snart op af Kurt. 

Hjertestarterkursus forventes sidst september/oktober. 

Kai undersøger. 

Opfølgning Alle 

Kommende 

aktiviteter og 

datoer 

14.3.2022 Generalforsamling i Yachtklubben  

Fællesspisning i BMI tirsdag 29/3.  

Affaldsindsamling søndag 3/4. 

Ref.: som skrevet ovenfor 

Venter: Aktivitetsdag v/ Madpakkehuset dato? 

Drøftelse Alle 

Web opdatering 

Hvad og hvor 

Annoncering på FB og hjemmeside om kommende 

generalforsamling 

Ref.: Kurt tager sig af annoncering på Facebook. Og 

Janus på hjemmesiden via info fra Kurt 

Opfølgning Kurt 

Evaluering Hvordan gik mødet? Ref.: Godt møde.  Drøftelse Alle 
Datoer – tid og sted  14.3.2022 kl. 19.00 Generalforsamling  

Bestyrelsesmøder:  

22.3 kl. 10 hos Freja, Syrenvænget 10.   

4.5.kl. 13 hos Kurt, Gl. Krovej 10 

21.6 kl. 10 hos Kai, Lindevænget 13 

16.8 kl. 13 hos Grethe, Hyldevænget 14 

Drøftelse Margit 

 


