Nyhedsbrev april 2021
På vores hjemmeside opdaterer vi løbende kommende begivenheder
– se FORSIDE – samt referater af møder – se OM OS - i vores forening
www.krydsfelt-norsminde.dk
Affaldsindsamlingen 2021
Husk affaldsindsamling, som koordineres af Ajstrup Strand og Norsminde
Grundejerforening i samarbejde med DN og KN.
I år bliver det den 18. april 2021, kl 9.30 til 12. Vi mødes ved fiskehuset til
morgenkaffe. tilmelding
Madpakkehus ved Norsmindehavn
Vi har fået tilsagn om støtte på 180.847 kr. fra Odder Kommunes pulje til
byforskønnelse til etablering af madpakkehus på Norsminde Havn. Denne støtte
dækker materialeudgifter og opsætning af madpakkehus samt indkøb af 4
bord/bænkesæt. I slutningen af april vil projektet gå i gang.
Pengene rækker dog ikke helt, så vi skal selv bidrage med:
-nedgravning af de 2 udendørsborde/bænkesæt
-male anden gang (maling bliver leveret)
Så vi søger folk til at hjælpe med disse 2 opgaver – vi har ikke dato for
dette fællesprojekt, men du må rigtig gerne give en forhåndstilkendegivelse på, at du vil give en hånd med.
Send en sms til 30247826 (Mie Wejdling) eller send en mail til
formand@krydsfelt-norsminde.dk – så får du besked om den videre
planlægning.
Skriv under på en længe ventet cykelsti
KN forsøger at samle tilslutning for en cykelsti fra rundkørslen i Ajstrup, ad Ajstrup
Strandvej og helt til Ajstrup Strand – gå ind på https://aarhuslokal.dk
Se artikel om cykelsti i Lokalavisen på www.krydsfelt-norsminde.dk
Generalforsamling i KN
Bliver flyttet fra den 15. marts til mandag den 14. juni 2021 kl. 19.00 i Ajstrup
Forsamlingshus, Norsmindevej 40, 8340 Malling. Her er det muligt at mødes med
afstand og stolerækker.
Mødet afkortes så der bliver ingen tema og ingen forplejning
Dog vil der blive serveret lidt kaffe og drikkevarer
NFFS Norsminde For Fulde Sejl, vores lokale havnefest bliver i år flyttes
fra den 12. juni til lørdag den 14. august 2021.
Fuglekasser
Vi har fået doneret fuglkasser af Odder kommune. Bestyrelse og medlemmer af
KN har opsat dem ved havnen i Norsminde. Tag gerne billeder, hvis du ser nogle
nye indflyttere.
Mange hilsener fra bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde v/Formand Mie Wejdling
www.krydsfelt-norsminde.dk

