23.11.2021

Referat af møde vedr. Aktiviteter og projekter i syd (Odder Kommune) hos
Kurt Møller, Gl. Krovej 10, kl. 19-22. Ordstyrer: Kurt, referent: Margit
Deltagere:
fra KN: Kurt Møller, Vinni Jensen og Margit Bryder
Havnefonden: Steen Tue Andersen
Lodsejere: Søren Thomsen
Himmel og Hav: Bjørn Olsen
Kunstner: Ole Grøn
Afbud fra:
Fiskehuset: Signe Graham
Norsminde Kro: Søren Pedersen
Saksild Lokalråd: Steffan Møller
Saksild Lokalhistorie: Lisbeth Bonde
Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9 1973: Ole Nielsen
Vi har ikke hørt fra: 4 grundejerforeninger på Kysing Næs samt Yachtklubben,

Dagsorden:
1. Velkomst ved Kurt Møller
2. Baggrunden for mødet ved Margit Bryder
3. Bordet rundt: hvad tænker i om fremtiden og samarbejdet her på syd siden
4. Krydsfelt-Norsmindes forslag til projekter i årene frem (forslag omdeles)

Ad. 1 og 2: Kurt bød velkommen, og Margit fortalte om baggrunden for mødet ud fra
KN´s plan: Aktiviteter & projekter
Ad. 3 og 4: Referat ses samlet under de 10 nedenstående punkter.

Fremtidige projekter syd for fjorden i Odder Kommune
Naturstyrelsen og Odder Kommune har meddelt, at de ikke har ressourcer til
at indgå i projekter, men kun kan yde råd og vejledning. Så det er op til de
projektansvarlige selv at søge midler.

1. Færdiggørelse af Madpakkehuset.
Der er søgt midler hos Odder Kommunes byforskønnelsespulje til
beplantning, dekoration af toiletbygning med silhuetter i træ + QR til
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historier om Norsminde. Samt midler til vejviserskilt centralt på
havnen.
Ref.: Dette projekt er allerede godt i gang. Der modtages snart svar
om tilskud.
Projektansvarlig: KN og Ole Grøn
2. Hotspot nord for havnen. Navn på monumentet: ”Mellem fjord og
hav”. Skal bestå af et lille fyrtårn på 4 m. udarbejdet i stål af Ole
Grøn. Placeres nær Kelds fiskeplads. Naturstyrelsen har godkendt
placering.
Ref.: Dette projekt er godt på vej, men der mangler stadig midler.
Projektansvarlig: Lisbeth Bonde og Ole Grøn
3. Kirkeruinen Meden. Vedligeholdelse og gelænder. Naturstyrelsen ejer
arealet.
Ref.: Ole Grøn foreslog smeden i Gosmer til gelænderet. Kurt følger
op på vedligeholdelse, som lader noget tilbage at ønske.
Projektansvarlig: Kurt Møller og KN
4. Fugletårn ved fjorden. Evt. storkerede.
Ref.: Ikke urealistisk med storkerede – der er set storke ved fjorden
ifgl. Ole og Vinni. Forslag til placering: for enden af stien på diget.
Man kan også gå hertil ved at vælge markvejen ud for Lars Særkjær.
Så vejen hertil skal kun være for gående. Først skal Anne Arentoft
kontaktes, da hun er lodsejer. Det gør KN (Margit Bryder)
Projektansvarlig: ?
5. Undervandskamera ved slusen
Ref.: Dette punkt er på stand by, da de fleste mente, at vandet er
for plumret til at man kan se noget.
6. Oprensning af strandsø (for enden af Peter Baatrupsvej)
Ref.: alle mente, det var en god ide, da vi på den måde kan være
med til at støtte biodiversiteten i kommunen. Naturstyrelsen
foretager den slags oprensninger. Først skal der ansøges hos den
grundejerforening, der ejer arealet. Det ser ud til at være
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord. Se
odderkystensfaellesudvalg.dk under geografisk oversigt. Se også
dette kort:
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Kortet er fra Det Grønne Partnerskabs projektbeskrivelse, og siger
at Kystdirektoratet er myndighed på strandbeskyttelseslinien, der
administreres restriktivt. Så de skal nok også spørges. Ole Grøn
foreslog afgræsning nedenfor skrænterne (får eller geder) for at
holde vegetationen i ave.
Projektansvarlig: ?

7. Fartdæmpning på Kystvejen og chikane på Næsvej (sidstnævnte
privat vej)
Ref.: Der køres alt for stærkt på Kystvejen fra Oddersiden ned mod
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slusen, selvom der er 60 km. fartbegrænsning. Det ville være rart
med 50km. Måske Trafik og parkering gruppen vil tage det op? Mht
chikane ved udmunding af Næsvej i Gl. Krovej vil KN (Margit) spørge
Kysing grundejernes trafikudvalg om anlæg af en sådan. Der har
været flere farlige situationer i sommers med (sikkert turister), der
ikke har overholdt vigepligten på trods af hajtænder.
Projektansvarlig: Trafikgruppen? Og KN (Margit).
8. Formidling af lokalområdet (Naturstyrelsen)
Ref.: Nye skilte ønskes, da de nuværende har forkerte oplysninger
eller er fuldstændig ulæselige. Naturstyrelsen kunne godt formidle
vores område meget bedre med kort, billeder og info om fauna og
flora.
Projektansvarlig: KN
9. Handicapbelægning langs kajen ved Norsminde Havn
Ref.: alle mente der er gode chancer for midler til dette. Både Odder
Kommune og handicapfonde m.fl. kan ansøges. Måske Havnefonden
vil prøve at måle op – så kan vi skønne, hvad det evt. vil koste i
forhold til hvilke løsninger, der vælges.
Projektansvarlig.: Havnefonden? Og KN
10. Projekt Himmel og Hav (her vil vi først se et udspil fra
Naturstyrelsen og Odder Kommune vedr. området – før vi går i gang
med noget
Ref.: Himmel og Hav ved Bjørn Olsen har en bro som højeste
prioritet. En vinterbadebro vil være det bedste, men en sommerbro
kan også bruges, da førstnævnte er meget dyr. En slags ponton bro
er måske en mulighed, hvis den da kan klare det undertiden barske
vejr derude. Den ville være god til de mange kajakroere, der sejler
forbi. En bro vil også tilgodese de mange turister, cyklister og
børneinst., der gæster stedet. Stor sandsynlighed for at
kajakklubberne vil støtte op. Bjørn går videre med dette. Bjørn
foreslog også, at den store parkeringsplads kan bruges til
autocampere, da der ikke er nok plads i Norsminde. Dette kræver
skilte og anden info.
Projektansvarlig: Himmel og Hav m.fl.?
KN beklager, at mødet blev indkaldt med så kort varsel. Næste
møde afholdes i marts, så flere får mulighed for deltagelse.
Venlig hilsen Margit Bryder

