Formandsberetning til generalforsamling 9 marts 2020

Bestyrelses arbejde
2019 blev et aktivt år for Krydsfelt-Norsminde.
Ved generalforsamlingen i marts 2019 blev der forslået mange tiltag, som
medlemmerne kunne ønske sig at foreningen tog initiativ til.
Vi har taget fat på følgende:









Stiforløbet fra pumpestationen ud til højen skulle undersøges,
hvorvidt det kunne ryddes. Bestyrelsen fik af lodsejeren lov til at
rydde diget, så det er muligt at gå der. Sven og Janus fik lavet
passage. Men desværre bliver stien brugt for lidt så i løbet af
sommeren, så den groede til igen.
Naturens dag i september – den anden søndag, hvor der er
landsdækkende arrangementer. Vinni, Connie og Susanne stod for
arrangementet hvor der var ca. 30 deltagere i alle aldre.
Der var mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, så som
krabbefiskeri, lave fiskestænger, krabbevædeløb, bage fladbrød på
bål mm. Et rigtig godt arrangement som vi sikkert vil fortsætte med.
Der har været taget initiativ til en cykelgruppe. Men det er endnu
ikke lykkes at få en gruppe etableret. Men Sven vil fortsat arbejde
med sagen.
Krydsfelt – Norsminde har samarbejdet med Saksild og Omegns
Lokalråd og Beder/Malling/Ajstrup Fællesråd om vores trafikale
udfordringer og forringelse af den kollektive trafik. Bestyrelses
medlemmer har her deltaget i møder og inspirations workshop. Der
er desværre ikke mange synlige spor efter dette arbejde.
Dog var der gode ideer som ”kør med bænke” som man har i
Sønderborg kommune. Det kan vi drøfte under vores tema.

Foreningen Krydsfelt-Norsminde arbejder for hele området fra Mariendal til og
med Kysing. Bestyrelsen arbejder på at foreningen begynder at få mere
fodfæste i hele området. Vi har I år haft møder med grundejerforeningerne på
Kysingnæs hvilket har bevirket at 2 af de 5 foreningerne har meldt sig ind i
KN.
Kysing Hage og Kysing Næs af 13/9 1973 er nu medlemmer af KN
Senest har vi været til møde i Mariendal grundejerforening og Saksild og
omegns lokalråd, hvilket begge var meget positivt.
Vi har som bestyrelse arbejdet på at få en flad struktur, så alle i bestyrelsen og
de af foreningens medlemmer, som har været aktive i de forskellige
aktiviteter, følger en fælles linje i foreningens ånd.
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Så i alle vores projekter i samarbejde med øvrige foreninger og kommunerne
er vi hele tid opmærksomme på vores egen rolle i samarbejdet - nemlig som
tovholder og formidler.
På aktivitetsområderne er vi som forening også aktive i udførelsen af
aktiviteterne - som har det formål at skabe mere socialt samvær i nogle
mere uforpligtende aktiviteter.
Formidling
På formidlingsdelen har vi arbejdet på at sende nyhedsbreve ud på mail ca. 8
gange om året samt lægge referater af møder med kommunerne ud på
hjemmesiden.
Vores aktiviteter kommer ud på hjemmeside, Facebook og i lokale aviser.
Som noget nyt har vi nu kommende begivenheder på hjemmesiden. Blandt
andet kan man se, hvornår der er bestyrelsesmøder og de er åbne at deltage i
for medlemmer. Referater fra bestyrelsesmøder kan nu også findes på
hjemmesiden.
På facebook lægger vi også lokale årstidsbilleder/film - aktiviteter mm ud.
Vi har lavet en fælles hjemmeside for KN og NFFS. Det funger udmærket og
sparrer arbejdstid og penge.
Foreningen har nu haft mobilepay i et år og vi er tilfredse med ordningen. det
gør det nemmere for medlemmerne at betale kontingent og fællesspisning –
kasseren har dog nok at lave.
Vores foreningspjece blev opdateret i 2019.
Det nyeste er dog at vi lige nu i 2020 fået lavet en lille
introduktionsfilm om vores forening. Et øjebliksbillede af
Hvem vi er -Hvad vi står for -Hvad vi laver i området.
Vi er jo heldige at have en webmaster - Janus Wejdling, som også kan
dette og han har så lavet filmen i regi af Århus senior-TV, som er en
frivilligforening.
Projekter syd for fjorden
Det Grønne Partnerskab
Styregruppe for Det Grønne Partnerskab - er Odder Kommune
Naturstyrelsen og Krydsfelt-Norsminde, som har udviklet projektet i 2018 2
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Her vil nye tiltag blive godkendt i en samlet pulje - Odder kommune vil søge
midlerne til projekterne – Projekterne skal dog have en lokal forankring i en
forening o. lign. Odderkommune og Naturstyrelsen har ansat en konsulent til
at styre projektet.
Projektet indbefatter udvikling af forskellige tiltag i Norsminde og Kysing. På
partnerskabsmødet I september 2018 Blev projektbeskrivelsen præsenteret i
sammenhæng med økonomi og anlægsbudget, Der blev her desuden aftalt
hvem der skal stå for driften af de enkelte projekter.
Der har været stor opbakning for projektet og der er mange partnere som
støtter op - det både lokale foreninger, erhvervsdrivende lodsejere samt
landsdækkende foreninger som DNFF mm.
Projektet befatter både udvikling på havneområdet og ved Kysing bag Himmel
og Hav.
På vores hjemmeside ligger projektkataloget tilgængeligt –
Hvor er vi lige nu?
Det er et tålmodighedsarbejde at søge midler til projektet – Vi har nu fået
myndighedsgodkendelser på fase 1(ved Kysing Næs) i projektet og fået LAG
midler. Der mangler dog stadig midler til at gå i gang. Hele projektet beløber
sig til ca. 2,2 million kroner.
På Nord siden af fjorden er de enkelte projekter individuelle og de startes
op af en forening o.lign. Her vil Aarhus Kommune så godkende og give et
mindre beløb til projektet – Den lokale forening skal således søge resten af
midlerne til projektet andet steds.
Krydsfelt Norsminde har lavet en Model for projekt initiativer ”Nord for fjorden”
Samt en liste over Puljer, der kan søges udover private fonde, sponsorater
m.v.
Nord for Fjorden bliver der afholdt halvårlige møder med Aarhus kommune,
lokale foreninger Naturstyrelsen og KN.
Status på projekter
I 2019 lykkes det endeligt Fitness ved stranden at få midler nok til at opsætte
fitness redskaber, som blev flyttet til destination ved kriblekrablebroen.
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Krible krablebroen har fået sponsorater nok til deres projekt og blev således
også opsat i sommeren 2019 – så alt var klar til indvielse lige før vi afholdte
NFFS. Det er mange års arbejde som endelig bær frugt – og det er
kajakklubbens og gruppen fitness ved strandens fortjeneste.
Der afholdes møder med Århus kommune og Naturstyrelsen samt de lokale
foreninger 2 gange om året. KN lægger referater ud på hjemmesiden – men vi
opfordrer stadig de lokale foreningers bestyrelser, at de selv informerer deres
medlemmer om de beslutninger, som bliver taget i dette samarbejdsregi.
Beder Malling Vinterbadeklub vokser stødt i medlemstal og har fået midler til
mobil sauna i mange weekender i vinterhalvåret.
Øvrige projekter – se projekt oversigt.
Aktiviteter
Affaldsindsamling.
KN er i samarbejde med DN og grundejerforeningen fortsat med til at holde
vores dejlige strand og område rent – Sidste år var der ca 20-30 deltagere
som sluttede af ved Yachtklubben med suppe doneret af Norsminde kro og
kaffe og boller fra Fiskehuset. I år bliver det den 26.april - så husk at skrive
det i kalenderen. I kan tilmelde jer på Ajstrup – Norsminde grundejerforenings
hjemmeside.
Grundlovsmøde
Grundlovsmøde er nu blevet en fast aktivitet for vores forening. Foreningen
Krydsfelt Norsminde har siden 2018 overtaget arrangementet med afholdelse
af grundlovsmøde efter Norsminde Bylaug, som blev nedlagt 2017.
Programmet for dagen var opdelt i et formiddags og et
eftermiddagsarrangement. Kl. 10 vil der være flaghejsning ved Den gamle
kirkeruin Gl.Krovej overfor krohaven i Norsminde.
Selve grundlovsmødet løb af stablen kl 14 i haven bag Ishuset ved Norsminde
Havn. Grundlovstalen blev holdt af Efterskoleforstander Heine Boe.
Ramsbjerg Spillemænd underholdt samt spillede til fællesange. Der var
desuden mulighed for hyggeligt samvær. Der har de sidste år været ca.70
gæster til arrangementet.
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Flagstangen ved kirkeruinen er ved at mørne – så KN har søgt Fordelingsrådet

for Lokalråd i Odder Kommune om midler til en ny flagstang. Det har vi fået og skal
så selv bidrage med opsætning af flagstangen. Så det vil I nok høre mere om.
Den store aktivitet er fortsat NFFS i år den 13. juni – hvor alle klubber er
aktive med at have en festlig dag ved havnen – KN er sammen med Lions klub
tovholder på arrangementet – Margit Bryder er vores tovholder på projektet.
Ekstra hænder fra medlemmerne vil være velkomne. Desuden vil vi gerne have
lokale til at booke boder – hvis du er kunstner – eller sælger et produkt - så
som:Honning -ØL –håndværk- grøntsager -frugt -o lign – kender du nogen der
kunne tænke sig det - så sig til.
Sidste år prøvede vi med en åben scene med forskellige arrangementer – Det
blæste rigtig meget og vores nyindkøbte pavillon krøllede sammen. Det blev
ikke den store succes.
I år vil KN sætte et lidt større telt op ved siden af fitnessredskaberne - så vi får
mere sammen hæng i aktiviteterne på begge sider af broen.
Sct. Hans aften bliver fejret flere steder langs stranden. KN´s rolle her er en
formidling af disse arrangementer –
Fællesspisningen har også været en stor succes dette vinterhalvår. Vi har
været på Himmel og Hav – haft en rigtig hyggelig julefrokost i Camp Ones
fælles hus og til sidst en dejlig oplevelse på Norsminde Kro.
Det er vigtigt for foreningen at have et arrangement hvor medlemmerne kan
mødes på en uforpligtende måde. Vi forsøger os med forskellige måder at
afholde det på.
Det opleves, at det har været gode aftner, vi har haft sammen – med rigtig
god mad til rimelig pris- samt fællessang og god snak ved bordene. Vi bliver
dog flere og flere – så vi må se hvilke senarier vi vælger til næste år.
Vi har rigtig hyggelige gåture – et samarbejde med gåture ved Ajstrup – så
hver tirsdag kl. 10 er der start ved broen ved Ajstrup Camping – i svinget ved
Ajstrup Strandvej/Engbovej.
Der er altid fremmøde – så hvis man er til fælles gåture, så er der her en
mulighed for det.
Afslutning
Hele bestyrelsen har været fælles om de tiltag der har været i de sidste 3 år –
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Vi har også medlemmer af KN, der er aktiv i de forskellige aktiviteter –
Så der er mulighed for alle medlemmer, hvis de har lyst til at deltage i og
/eller planlægge vores nuværende aktiviteter og at komme med nye ideer og
tiltag, der kan udvikle vores område og vores sociale samvær.
KN kan kun eksistere hvis den har opbakning i lokalområdet. I bestyrelsen
oplever vi at foreningen har haft stor fremgang de sidste 3 år og dermed
grundfæster sig i området.
Formand
Mie Wejdling
Marts 2020
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