
 

REFERAT FRA MØDE I NORD FOR FJORDEN DEN 23 OKTOBER 2020 

Tilstede: Andy Tomes (CBA-AAK) Knud Erik Hesselberg (NST), Jørn Rasmussen (Havnefonden), Jens Eskildsen 
(Jolle-klubben), Leif-Henning Jensen (Kajakklubben og Ajstrup-Norsminde Grundejerforening ASNG), Sven 
Thomsen (ASNG), Jonna Toft (Beder-Malling Vinterbadeklub BMV), Mie Wejdling (KN), Benny Bjerregaard (BMV 
og KN),  og Freja Laustsen , (KN,  ASNG),  
 
Afbud:  Else Skjødt (Grundejerforeningen Mariendal Havbakker) 
 
Mødeleder: Formand for KN, Mie Wejdling Referent: Næstformand i KN Benny Bjerregaard  
 
Opfølgning på referat og sidste møde den 15 maj: Vil ske ved de enkelte punkter 
 
Kajakklubben - orientering v/Leif-Henning Jensen: Krible-Krable broen er blevet forlænget med en sektion, og 
der skal kikkes på en bedre mulighed for at komme ud på den. 
 
Havnefonden v/ Jørn Rasmussen:  Der har ikke været de store problemer efter at det gamle slæbested er 
blevet lukket. 
Parkeringsforholdene er også blevet bedre efter at der er blevet ryddet op og fjernet træer. 
 
Erhvervsfiskeri i Norsminde v/ Knud Erik Hesselberg (NST):  Der har været en enkelt en, der har budt ind på 
erhvervs-fiskeriet, men trak sig p.g.a økonomi. Men som Jørn oplyste på sidste møde, har Odder Kommune 
udtalt, at når den sidste erhvervsfisker stopper, vil der ikke komme ny til.  
 
Jolleklubben orientering v/Jens Eskildsen: Jens Eskildsen er ny formand for jolleklubben efter Kim Villum. Der 
er efter oprydning, blevet bedre muligheder for at parkerer i området. 
 
P-pladssituation ved Havneområdet/KN Mie Wejdling og Freja Laustsen:  Der har hen over sommeren været 
store problemer, med mange biler i området. Der er for få parkeringspladser. Mie (KN) er blevet kontaktet af 
Fiskehuset, der har hyret en konsulent til at se på nye, muligheder for parkering i området.  Mie skal deltage i 
et møde med konsulenten. Der vil på sigt blive indkaldt til møde med de berørte parter i området. 
Hvordan ser borde/bænke situationen ud i vores område  v/ KN Mie Wejdling:  
Det mangler flere bænke, langs stranden fra helårsbroen og om mod havnen.  
(AT) vil undersøge om kommunen har flere, og give besked til (MW) , (ST) vil være tovholder på opsættelse af 
bænkene. 
Jolleklubben giver også udtryk for at mange af deres borde/bænke trænger til en udskiftning. (AT) vil 
undersøge mulighederne. 
 
Vindmøllepark og forurening af havet ( havdambrug): Der er kommet flere spørgsmål omkring opsættelse af 
vindmøller i kystnærområde. Her henviser Krydsfeltet til at man kan gå ind på: Landsforeningen for naboer til 
kæmpevindmøller: www.lntk.dk  
Der opleves ofte lugtgener ved stranden, nogle giver udtryk for om det kan komme fra Havdrambrug (Horsens 
fjord) da vandet kan være fedtet. En af foreningens medlemmer, fortæller at der stadigvæk udledes mekanisk 
renset spillevand ud ved Dyngby. Lugten kan også komme fra det lille vandløb ved højtvandslukket ved 
stranden (helårsbroen)  
Vinterbadeklubben har tidligere klager til kommunen om lugten, og der menes at have været nogen nede og 
tage prøver fra det. Hvis det forsat opleves kan der tages kontakt til Århus kommune Vand og miljø afd. 
 
Orientering fra Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde ASNG v/Leif-Henning Jensen og Svend Thomsen: 
Helårsbroen er nu en realitet og der er god aktivitet omkring den. Der har været forespørgsel fra et medlem om 
en ekstra trappe, der vender ind mod strandbredden, i forbindelse med sikkerheden, når man går i vandet, i 

http://www.lntk.dk/


 

forbindelse med bølgerne.  LH giver udtryk for at det vil koste 20.000 kr., som foreningen PT ikke vil afsætte 
midler til. 
Der er opsat flere hundeposer beholdere op i området. 
 
Stier: Der er endnu ikke afholdt møder med kommunen om projektet. Der mangler forsat også en afklaring 
med den enkelte lodsejer om placering af stier på strandengen. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
(Andy, Knud Erik, Leif – Henning  og Sven). 
 
11) Beder-Malling Vinterbadeklub orientering v/Jonna Toft:  JT  Orienterede om hvor klubben er i dag og de 
fremtidige planer der er for Vinterbadeklubben. Giver samtidig også udtryk for at, det kan være svært at finde 
ud af, hvornår det er de forskellige myndigheder, skal tage beslutninger om ansøgninger i forhold til, at 
opsætte en sauna ved området omkring helårsbroen.  Der enedes om at vinterbadeklubben skal være mere 
konkret om deres projekt. Andy fra kommunen og Knud Erik fra naturstyrelsen, vil snakke sammen om de 
ønsker klubben har og kontakte formanden.  
 
Hybenroserydning 2021? v/ Andy Tomes : Der er ikke midler til det i 2021 
 
Orientering fra KN v/Mie Wejdling: 
Affald ved affaldsspande i højsæson Parkering på stranden  
Der har været ekstra pres, på affaldsspande ved strandområderne her i sommer, det vil derfor være ønskeligt 
om der evt. kunne tages højde for det i højsæsonen, med lidt flere affaldsspande, evt. nogle store grønne 
containere. Kommunen sørger dog for at de bliver tømt 2 til 3 gange om ugen. 
 
Parkering på stranden 
Der opleves, at bilerne ofte kører næsten helt ned til stranden, der hvor det er muligt. Dette er ikke tilladt. Der 
skal derfor lægges store sten på de stier, der giver mulighed for dette. Svend T udpeger relevante placeringer til 
de store sten. 
 
Pæle fra gamle broer: Der er forsat pæle fra de gamle badebroer, som endnu ikke er fjernet. Det vil Andy tage 
sig af. 
 
Orientering fra Århus Kommune v/Andy Tomes: Har været meget udfordret i sommer p.g.a. covid-19. Som 
bl.a. har betydet en del mere oprydning i og ved parker og andre områder. Toiletbygningerne bliver renoveret 
snart.  
 
Orientering fra Naturstyrelsen v/ Knud Erik Hesselberg : Intet nyt 
 
Information om Det Grønne Partnerskab i Odder kommune v/KN Mie Wejdling: 
Det går meget trægt med at finde midler til projekterne, bl.a. naturlegeplads ved havnen og evt. et 
madpakkehus ved Toiletbygningen. 
Projektet omkring et madpakkehus i området, kunne evt. løftes over i vores Regi (Nord for fjorden). 


