Referat fra møde den 29. oktober 2021 kl., kl. 10.00 til 12.00 i Jolleklubbens lokaler, Norsminde Havn
mellem Center for Byens Anvendelse (CBA), Aarhus kommune (AAK), Naturstyrelsen (NST) og Krydsfelt-Norsminde (KN),
samt foreninger og klubber i området Nord for fjorden.
Deltagere:
Andy Tomes (CBA-AAK)
Thorbjørn Nørgård (NST) og praktikant Kasper Petersen (NST)
Jens Eskildsen (Jolleklubben)
Leif-Henning Jensen (Kajakklubben og Ajstrup-Norsminde Grundejerforening)
Benny Bjerregaard (Beder-Malling Vinterbadeklub)
Keld Rasmussen (Erhvervsfisker, Norsminde)
Kurt Møller (KN), Kai A. Mortensen (KN) og Freja Laustsen (KN og Ajstrup-Norsminde Grundejerforening)
Ikke mødt op/afbud fra:
Lars Stenild (Havnefonden), Else Skjødt (Grundejerforeningen Mariendal Havbakker)
Sven Thomsen (Ajstrup-Norsminde Grundejerforening)
Mødeleder: Kai Mortensen, næstformand KN, Referent: Freja Laustsen, KN
Dagsorden: Opfølgning på referat og sidste møde den 4. juni 2021 (vedlagt udsendelse af dagsorden) tages under
nedenstående punkter
Velkomst v/Kurt Møller, ny formand for Krydsfelt-Norsminde
1) Præsentation – der er flere nye ansigter
Kort runde hvor hver deltager præsenterede sig. NST ejer arealerne og AAK drifter arealerne. KN er tovholder i forhold til
foreninger, klubber og myndigheder.
2)

Projektmodel (vedlagt udsendelse af dagsorden) v/Freja Laustsen
Projekt- og procesmodel blev gennemgået – Proces modellen er måden vi arbejder på og projektoversigten giver overblik
i de igangværende projekter, samt hvor i processen de enkelte projekter befinder sig. Sydsiden er under revidering.

2)

Orientering fra KN v/Kai A. Mortensen og Freja Laustsen
Norsminde For Fulde Sejl NFFS, P-pladser i Norsminde herunder beskæring og skiltning, Cykelsti langs Ajstrup Strandvej
Afvikling af NFFS er et stort arrangement, der involverer alle klubber og restauranter på begge sider af broen – ligesom
der kommer mange besøgende.
Der afholdes et særskilt møde om Parkering, beskæring og skiltning den 5/11 hvor KN, Kajak- og Jolleklub, Keld
Rasmussen, samt Odder- og Aarhus kommuner deltager.
Budgetforliget resulterede ikke i nogen cykelsti, derimod blev det besluttet, at Teknik og Miljø skal udarbejde en
beskrivelse af mulighederne for at anlægge en sikker forbindelse til Ajstrup Strand – KN er lovet deltagelse i processen.

3)

Orientering fra CBA-AAK v/Andy Tomes
Det lukkede Slæbested ved Jolleklubben har været genstand for omtale i pressen. Nogle interessenter ønsker det
genåbnet – der er flere problematikker på spil ved en genåbning – dels skal slæbestedet renoveres, og der skal findes
parkeringsarealer til trailere og biler i et i forvejen velbesøgt/P-belastet område i sommermånederne. Et område der
også er omfattet af strand- og naturbeskyttelse – ligesom der skal tages højde for forsikringsansvar. Der er i øvrigt stort
pres på alle slæbesteder i Aarhus kommune.
Følgende instanser hos Aarhus kommune er også involveret: Kultur- og Borgerservice, Sport & Fritid, Teknik & Miljøs
Grønne område drifter og Naturstyrelsen(NST) ejer arealerne - Det er Havnefonden i Norsminde der p.t. har ansvar for
det lukkede slæbested, der er kun adgang for de der har plads i Norsminde Havn Fonden – det vil derfor være naturligt,
at Havnefonden inddrages i dialog med AAK og NST om evt. ændring.

4)

Orientering fra NST v/Thorbjørn Nørgård
Tidligere har den samme person været kontaktperson for Odder- og Aarhus kommune – her er en ny snitflade på vej.
KN orienteres når ændringen er på plads.

5)

Orientering fra Kajakklubben v/Leif-Henning Jensen
Det går godt for klubben – der er ventelister for nye medlemmer. Kajakisætningsbroen i havnen benyttes flittigt – det er
dog ikke muligt for besøgende kajakker at lægge til – bådene skal op. Bygningerne er for små til klubliv og trænger til en
opgradering – derfor er et projekt om et nyt klubhusmed forbedrede møde- og badefaciliteter på vej.
AAK og NST foreslog kajakklubben, at samtænker en samlet løsning for Kajak- og Jolleklub, hvilket kunne berige og
opgradere klub- og foreningslivet på den nordlige side af fjorden.

6)

Orientering fra Jolleklubben v/Jens Eskildsen
Klubhuset er et socialt sted for medlemmerne og bl.a. også Strandjægerne, hvilket kunne mærkes, da det var nødvendigt,
at lukke ned ifm. Corona nedlukningerne.
Der er netop købt træ hjem til renovering af træbroen ved Jollehavnen. Der er bestilt nye redningskranse.
Klubben kunne godt bruge 4 sæt borde/bænke til udskiftning af nedslidte borde/bænke. AAK kommer med tilbagemelding.

7)

Orientering fra Havnefonden v/Lars Stenild – Udgår p.gr.a. fravær

8)

Orientering fra Grundejerforeningen Mariendal Havbakker v/Else Skjødt – Udgår p.gr.a. fravær

9)

Orientering fra Beder-Malling Vinterbadeklubben v/Benny Bjerregaard
Benny er nyvalgt formand for klubben fra 2021.
Med udgangspunkt i referat af 4/6-2021, hvor en ny placering af Mobil-sauna var på tale, med AAK medarbejder i Grønne
områder, nedenfor skrænten ved Ajstrup Strandvej – ca. ud for Granvej, fordi handikapbroen - som et forsøg - skulle blive
stående vinteren over i 2021/2022 – var det en stor skuffelse, at NST ikke ville give tilladelse til en sådan forsøgsordning.
AAK og NST pointerede, at det er en balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne. Strandarealerne skal holdes
åbne for offentligheden, ligesom naturen skal beskyttes og skærmes.
Helårsbroen ved Strandbovej (tilhører grundejerforeningen) og handikapbroen (tilhører AAK) benyttes af 15 – 25
vinterbadere dagligt – der er en stigende interesse for vinterbadning – klubben har p.t. over 80 medlemmer.
Kan der tages udgangspunkt i de eksisterende toiletbygninger – og her gentænke et projekt med renovering af disse, hvor
der kan indtænkes faciliteter til vinterbadere?
Benny vil indkalde til et særskilt møde, hvor Vinterbadeklubben inviterer KN, AAK og NST.

10) Orientering fra Ajstrup-Norsminde Grundejerforening v/Leif-Henning Jensen om Stisystemer-projekt, Hybenroser,
Behov for bænke og Vilde blomster-projekt
Formålet med Projekt Stisystemer ved strandengen er dels, at anvise en ordentlig anlagt rute/sti mellem Norsminde og Parealet ved Strandbovej, hvor man kan gå med barnevogn, rollator, kørestole m.v., og dels beskytte områdets strandeng,
så naturen ikke nedtrampes overalt.
Projektet mangler afklaring med berørte lodsejere. Grundejerforeningen (LHJ) sonderer holdningerne hos de enkelte
lodsejere og endelig tilladelse vil blive en myndighedsbehandling. Der skal også indhentes priser på et sådant anlæg.
Hybenroser – Grundejerforeningen og AAK samarbejder om bekæmpelse, og orienterer om, hvor der skal ske en indsats år
for år.
AAKs trapper ved Ajstrup Strand trænger til vedligeholdelse og opfyldning af trin med stabilgrus. De store sandbunker ved
oprensning ved højtvandslukket i svinget ud for Hyldevænget mangler udjævning. Andy medtager problemstillingerne til
drift i AAK.
Skrænten ved Ajstrup Strand er visse steder meget udsat for sammenfald – dels ved undergravning af muldvarper og
tunge køretøjer, der kommer udenfor asfalten, når de skal ned af privatvejene i 90 gr. drejning – det giver nogle meget
dybe rabatter på kystsiden med fare for cyklister og gående – Andy medtager problemstillingen til Teknik & Miljø.
11) Orientering om Nyt samarbejde i Syd for fjorden v/Freja Laustsen, samt Hot-spot bænk v/fiskeriområde
Som sagt så er ”Det Grønne Partnerskab” lukket ned og pengene sendt retur, fordi der ikke kunne opnås fuld finansiering
til de store samlede projekter. Der nytænkes med mindre projekter i lighed med den måde, man arbejder på i ”Nord for
Fjorden”.
NST kunne oplyse, at der arbejdes på etablering af et handikaptoilet ved Himmel & Hav, Kysing.
Lokalrådene i Odder kommune samarbejder med lokale kunstnere om ”Hot-spot” i området – her har NST givet lov til
etablering af ”Fiskerens hjørne” lige nord for broen med QR-kode, så man kan hente historien digitalt.
NST gav tilladelse til at græsset ved den gamle Kirkeruin blev slået inden 21. nov. 2021, hvor KN påtænker en kirkelig
andagt i det fri med Lucia optog.
12) Eventuelt – Ikke noget
Mødet sluttede kl. 11.15
Tak til Jolleklubben for kaffe og lån af lokaler.
Næste møde er den 25. marts 2021, kl. 10-12 i Jolleklubbens lokaler

