Nyhedsbrev April 2020
På vores hjemmeside opdaterer vi løbende kommende begivenheder i vores forening - se
www.krydsfelt-norsminde.dk
Desværre bliver det i denne tid mest til aflysninger.
Møder med henholdsvis Odder og Århus Kommune samt Naturstyrelsen er indtil videre
aflyst.
Generalforsamling i Krydsfelt-Norsminde
Der blev afholdt generalforsamling i foreningen Krydsfelt-Norsminde, mandag den 9.
marts 2020 – lige inden Danmark lukkede ned på grund af Coronasituationen.
Vi havde et godt møde og fremmøde, og der blev der serveret et let traktement fra
MadhosMads. De opstillede fra bestyrelsen blev genvalgt. Referat fra generalforsamlingen
og formandsberetningen 2020 kan findes på vores hjemme side under bjælken ”om os”.
Affaldsindsamling
Årets affaldsindsamling søndag den 26. april bliver flyttet til lørdag den 19. september
Helårsbadebro
Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening har de seneste år afsat penge til en
helårsbadebro med placering i bugten ved Strandbovej. Samme sted som den tidligere
badebro. Denne nye badebro forventes opsat på samme tidspunkt som de øvrige 3
badebroer, dvs. ca. 1. maj. Vi glæder os til den bliver indviet.
Grundlovsmøde
Vores grundlovsmøde bliver i år aflyst på grund af Coronasituationen.
Vi vil dog hejse flaget kl 10 på kirkeruinen.
Vi har fået doneret midler til en ny flagstag af Fordelingsrådet for Lokalråd i Odder
Kommune og tilladelse til at sætte den op på samme sted af Slots og Naturstyrelsen. Vi
forventer at få den genetableret inden grundlovsdag.
NFFS
Vores store Havnefest - Norsminde For Fulde Sejl - må desværre også aflyses i år.
Vores lokale restauranter og spisesteder er hårdt ramt af Coronasituationen. De
har forskellige tiltag for at overleve situationen.
Norsminde kro – her vedlægges en mail fra kroen.
Himmel og Hav – I kan følge via deres hjemmeside: www.himmeloghav.bio
Norsminde Fiskehus – I kan følge via deres hjemmeside: www.fiskehusetnorsminde.dk
Alle kan også følges på Facebook.
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