
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat d. 17. august kl. 13-15 hos Grethe 

 

Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Margit Bryder, Benny Bjerregaard og 

Grethe Christensen 

afbud fra Sven Thomsen 

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder 

Faste 

punkter 

Emne Karakter af 

punkt 

Ansvar 

Velkommen Velkommen   Alle  

Opfølgning 

af referat fra 

sidste møde 

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. 

Godkend og 

opfølgning 

Mie 

Bestyrelses

-arbejde 

Økonomi og medlemmer 

Ref.: 3 nye medlemmer i sommer. Extra regning fra 

catering firmaet der leverede picnic boxene forleden. 

Prisen vi betalte var ex. moms. 

For fremtiden skal madgruppen sikre sig, at den aftalte 

pris er incl. moms. God ide med skriftlig aftale på mail. 

orientering Freja 

Aktiviteter    

Naturens 

dag 

Hvad mangler at planlægges? 

Ref.: Vinni har møde med Susanne og Connie i næste 

uge. Det meste er på plads. Vinni har modtaget 

materialer fra Danmarks Naturfredningsforening. Mie 

har annonceret i Fællesbladet. Margit får det sat i Odder 

Avis en uge før. 

planlægning Vinni  

Fælles-

spisning 

Opfølgning på planlægning 

Ref.: evaluering af picnic fællesspisning: super hyggelig 

stemning i det fantastiske sommervejr. Der blev 

hyggesnakket og medlemmerne mente, at det kunne vi 

godt gøre en anden gang 

2 fællesspisning i Ajstrup Forsamlingshus 1.10 er på 

plads. Grethe undersøger mht mad fra Fiskehuset  

(platter?) Vinni spørger Fiskehuset om portionsplatter, 

da hun alligevel skal lave aftale mht affaldsindsamling 

Mie har sørget for leje af forsamlingshuset. Freja sørger 

for betaling og noget sødt til kaffen. Extra brød køber vi 

selv. Margit laver forslag til skriftlig annoncering til 

medlemmerne. Pris: 145 kr., gæster må medtages. 

3 fællesspisning – julefrokost i Saksild Kulturhus 25.11 

er på plads. Vinni undesøger mht mad hos Mads til 

julfrokosten. Leje er på plads, og det er gratis. Vi skal 

huske at skrive adressen i annonceringen. Mange ved 

ikke, hvor Kulturhuset ligger. 

Planlægning af 4 fællesspisning. Tages snarest op af 

madudvalget. Sandsynligvis på kroen. 

Opfølgning  Vinni, 

Margit  

Grethe 

Affaldsinds

amling 

Aftale m/Norsminde Kro & Fiskehuset venter til primo 

aug. 

Ref.: Vinni laver snarest aftale 

orientering Vinni 

Projekter    

Nord for 

fjorden 

Ref.: 

Mødedato: Mie indkalder snarest til møde i september 

Punkter 

Freja indhenter punkter fra Ajstrup Norsminde 

Grundejerforening. Andre pkt.: flere bænke hen mod 

havnen, sti ved stranden, pæle fra gamle broer, 

parkering på stranden. 

Mie, Freja og Benny deltager. 

 

Orientering Mie 
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Syd for 

fjorden 

Odderkommune og Naturstyrelsen 

Det grønne partnerskab 

Ref.: Mie indkalder til møde i september. Sender også 

info om status quo til partnerne i september. 

Drøftelse 

 

Mie 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 

Og hvornår? 

Ref.: udsendes i uge 36. Emner: picnic fællesspisningen, 

fællesspisning i Ajstrup Forsamlingshus 1. okt., Grønt 

Partnerskab, tilmelding til hjertestarterkurser for 

medlemmerne. 

Drøftelse Mie 

Biodiversitet Første arrangement 

Hvornår? 

Ref.: Der søges samarbejde med Ajstrup 

Forsamlingshus i løbet af efterår20 og vinter21 

Drøftelse Mie 

kursus Brug af Dropbox” og ”Facebook”  - aftale tider 

Ref.: 

Udskydes til næste bestyrelsesmøde 7.10 

 Alle 

KN Klister-

mærke 

Udkast til design og produktion 

Gruppe – Benny – Sine – Janus og Freja 

Benny indkalder udvalg 

Ref.: Benny går snarest i gang!  

 Benny 

Hjertestart

erkursus 

 

Der er nu 3 hjertestarter i vores område 

Benny følger op på koncept/plan se ”Hjertestarter 

kursus” i Dropbox – der skal findes instruktør og 

fastlægges datoer & sted – datoer skal formidles ud 

m/tilmelding 

Ref.: Først undersøges, hvor mange medlemmer, der er 

interesseret i et kursus. Annonceres i næste nyhedsbrev 

(uge 36). Benny følger op. 

 Benny 

Trafik Cykelsti   

Artikel og brev til politiker og tekniskforvaltning 

Ref.: fin artikel. Mie og Janus lægger den på vores 

hjemmeside + henvisning hertil fra Facebook. 

opfølgning Freja 

Saksild lok. Historiske spotpunkter 

Ref.: Mie og Margit følger op på henvendelsen fra 

Saksild og omegns lokalråd. Vi enedes om en eventuel 

placering ved Kysing Næs´ sydstrand – på det grønne 

areal ovenfor den nye badebro. 

Drøftelse Mie 

Næste møde Freja søger Aura til efteråret. (Telt) 

 Det undersøges, om der findes puljer, vi kan søge hos 

Odder og Århus Kommuner (Mie og Freja) 

Janus reviderer snarest links til foreninger og partnere 

på KN´s hjemmeside. 

Samarbejde med Ajstrup forsamlingshus 

Ref.: opfølgning på alle pkt. på næste bestyrelsesmøde 

  

Nye tiltag Forslag til ”vinteraktiviteter” – produktion af fuglekasser 

Ref.: venter til 2021  

Ideer  

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Ref.: godt og indenfor tidsrammen. 

 Alle 

Datoer – tid 

og sted  

7.10 kl. 15-17 hos Margit, Gl. Krovej 24 

16.11 kl. 10-12 hos Benny, Hyldevænget 17 

 Margit 

 


