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På vores hjemmeside opdaterer vi løbende kommende begivenheder – se FORSIDE –  
samt referater af møder – se OM OS - i vores forening www.krydsfelt-norsminde.dk 
 
Fællesspisning er på standby  
Vi afventer Coronasituationen, men håber at vi snart kan begynde at være sociale igen 
her i vores lokalsamfund.  
 
Generalforsamling i KN  
Bliver - hvis det er muligt - den 15. marts 2021 kl. 19.00 i Ajstrup Forsamlingshus, 
Norsmindevej 40, 8340 Malling. Her er det muligt med afstand og stolerækker. 
 

Mødet afkortes så der bliver ingen tema og ingen forplejning. 
Dog vil der blive serveret lidt kaffe og drikkevare. 

 
Deadline for indkomne forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal 

 i følge vedtægterne sendes til formanden senest den 15. januar 2021 
 

Mail: formand@krydsfelt-norsminde.dk 
 
Der søges et nyt bestyrelsesmedlem og Mie Wejdling træder tilbage som formand for KN. 
 
Det Grønne Partnerskab 
Endelig er der sket noget meget positivt. Vi har fået tilsagn om støtte på 180.847 kr. fra 
Odder Kommunes pulje til byforskønnelse til etablering af madpakkehus på Norsminde 
Havn.  
Denne støtte dækker materialeudgifter og opsætning af madpakkehus samt  
indkøb af 4 bord/bænkesæt. 
I Januar går vi i gang med planlægningen af projektet sammen med Havnefonden,  
Søren Thomsen og Odder kommune. 
Odder Kommune har lige opsat en ny toiletbygning (der hvor den gamle var opstillet).  
Madpakke-huset forventes at opstilles nær ved denne bygning. 
 
Tovholdermøde Nord for Fjorden https://www.krydsfelt-norsminde.dk/nord-for-slusen 
Via ovenstående link kan du scrolle ned på vores hjemmeside og se referat fra vores 
sidste møde i oktober 2020. Her blev blandt andet drøftet havvindmølleparker og 
vandkvalitet. Disse aktiviteter ligger ikke umiddelbart i KN regi. 
 
Parkering ved Norsminde  
Der har hen over sommeren været store problemer, med mange biler i området. Der er 
for få parkeringspladser. Fiskehuset har hyret en konsulent til at se på muligheder for 
parkering Syd for Fjorden. En beboergruppe vil se på muligheder for parkering Nord for 
fjorden. Der vil på sigt blive indkaldt til møde med de berørte parter i området. 
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