Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder

Referat af møde d. 17.maj 2021 kl. 14-16 hos Margit
Deltagere: Freja Laustsen, Vinni Jensen, Grethe Christensen og Margit Bryder
Afbud fra: Benny Bjerregaard, Mie Wejdling og Sven Thomsen
Ordstyrer: Margit Bryder. Referent: Margit Bryder
Faste punkter

Emne

Velkommen
Opfølgning af
referat fra sidste
møde
Aktiviteter

Velkommen
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.

NFFS

Opdatering fra Margit
Ref.: Se bilag
Ref.:NFFS 2021 forventes gennemført 14. august kl.
11-17. De fleste er vaccinerede til den tid, og færre
restriktioner forventes. Alle tidligere aktører vil gerne
deltage undtagen museumsskibet Anna, som er hyret
andetsteds. Margit forhører M/S Tunø om sejlture
med publikum. Margit indkalder snarest foreningerne
og Lions Klub til møde, så deres aktiviteter kan
komme på plads.
KN varetager produktion af plakater og programmer.
Alt skal være færdigt 10 juli.
Sine vil gerne hjælpe med grafikken til plakat og
program, som hun plejer, og hun har ferie uge 2831(12.7 – 8.8)
Køb af telt
Hvordan går det med at indsamle midlerne til teltet?
Aktiviteter der er gang i for at få 10.000 kr fra
Aarhus kommune. Se 2 bilag
Ref.: Vi sigter mod et kvalitetstelt opdelt i moduler,
så det kan tilpasses forskellige typer arrangementer.
Det er dyrt, men vi har allerede fået tilsagn om støtte
fra flere, så vi er godt på vej. Støtten fra Aarhus
Kommune er betinget af dokumenteret samarbejde
med 5 foreninger, firmaer eller private, som vil yde
os bidrag eller tjenester. Vores lokale kunstner Ole
Grøn er allerede hyret til udsmykning af et ”historisk
hotspot” vedr. fiskeri et sted på havnen (sponsoreret
af Saksild Lokalarkiv). KN ønsker en sammenkobling
med dette projekt m.h.t udsmykning af det nyopførte
madpakkehus på havnen (Ole Grøn har givet accept)
Det vil give fin sammenhæng. Beboere søges også
inddrage for at bidrage til det lokale fællesskab.
M.h.t evt. placering af Historisk Hotspot på Århus
siden ved den gamle bro skal der søges tilladelse hos
Naturstyrelsen, som ejer området. (Mie og Margit)
Morgensang med Doktor Nielsen og flaghejsning kl.
10 den 5. juni
Fordeling af opgaver.
Ref.: Freja køber 2 flasker Doktor Nielsen.
Vinni kommer med flag og glas.
Bagefter går vi til ned til indvielse af madpakkehuset.
Klipper en rød snor, som Freja køber - og tager
endnu en skål. Freja inviterer Merete, som har ageret
primus motor. Mie eller Freja siger noget?
Margit sender pressemeddelelser i god tid.

Telt

Grundlovsmøde

Karakter af
punkt
Godkend
og
opfølgning

Ansvar
Alle
Mie

Opfølgning

Margit

opfølgning

Mie og
Freja

opfølgning

Vinni
og Mie
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Referat af møde d. 17.maj 2021 kl. 14-16 hos Margit
Projekter
Nord for fjorden
Trafikgruppe:

Nord og Syd for
fjorden
Parkering ved
Norsminde
Syd for fjorden
Madpakkehus

Saksild Lokalråd

Bestyrelsesarbejde
generalforsamling

Kasserer
Formand

Nyhedsbrev

Cykelsti - se bilag
Ref.: underskriftsindsamlingen går godt – 1311 har
stemt ja lige nu. Freja og Janus har produceret en
sang, som skal synges af 3. klasser fra Malling Skole
(i samarbejde med sanglærere her). På melodien
”Hjulene på bussen”. Skal danne lydspor til dronefilm
der viser den farlige trafik på Ajstrup Strandvej.
Janus producerer. I uge 35/36 forventes planlagt et
møde med politikere på CampOne.
Vinterbadeklubben
Ref.: ingen nyheder
Indkaldt til tovholdermøde den 4.juni
Punkter til dagsorden
Meget kort orientering om parkering
Ref.: ingen nyheder lige nu.

opdatering

Freja
og Mie

Opfølgning

Mie

Hvor er vi nu?

Planlægn.

Freja
Vinni
Margit
Mie

Drøftelse

Margit
Mie

Gennemgå tjekliste og fordele opgaver
Se bilag
Ref.: bemærkninger til bilag:
Vi mødes kl. 18 i Ajstrup Forsamlingshus.
Margit sender pressemeddelelser til Odder Avis og
Lokalavisen Syd ca. 1. juni
Mie har tjek på dirigent?
Evt. ved Vinni: biodiversitet i vores lokalområde. Skal
KN danne og stå for en arbejdsgruppe – og hvem vil
deltage?
Se: https://odder.dk/nyheder/nyheder/s%C3%B8godder-kommunes-pulje-til-biodiversitet/

Planlægn.

Alle

Nyt?
Ref.: ingen nyheder
Foreningsopgaver og fordeling
Se bilag
Ref.: alle tænker over, om der ønskes skift i opgaver,
eller om der mangler noget
Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev?
Hvornår?
Ref: 30.5 – Grundlovsdag, madpakkehus, tilmelding
til generalforsamling, evt. underskriftsindsamling for
cykelsti

orientering

Freja

orientering

Mie

Drøftelse

Mie

Vi skal male 2. gang – maling leveres
Vi skal nedgrave de to udendørs borde/bænkesæt
Ref.: Freja sender mail til oplagte hjælpere blandt
medlemmerne.
Lokale historiske hotspot I Norsminde.
Se bilag
Ref.: Det fine skriv fra Saksild Lokalarkiv vedr.
historisk hotspot på nordsiden kan fint bruges i
ansøgning til Naturstyrelsen. Emnet fiskeri indgår i et
samlet tema om erhverv i kommunen: Randlev:
landbrug, Nølev: smedefaget og Norsminde: fiskeri.
Skal også indgå i en rutebeskrivelse. Mie og Margit
laver ansøgning.
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Næste møde og
hængepartier

Datoer for møder Syd for fjorden?
Det grønne partnerskab?
Ref.: bedre kommunikation syd for fjorden. 2 årlige
møder som i nord. Koncept for møderne.
Ref.: venter
Biodiversitet: tages op på generalforsamling

Alle

Evaluering

Hvordan gik mødet?
Vi kom vidt omkring - i god ro og orden!

Alle

Datoer – tid og sted

Generalforsamling 14. juni
Møder aftales efter konstituering af ny bestyrelse
efter vores generalforsamling.

Margit

