Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder
Referat af møde d. 8.april 2021 kl. 14-16 hos Mie
Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Grethe Christensen, Benny Bjerregaard og
Margit Bryder. Afbud fra Sven Thomsen.
Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder
Faste punkter

Emne

Velkommen
Opfølgning af referat fra
sidste møde

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.

Karakter af
punkt
Godkend og
opfølgning

Ansvar
Alle
Mie

Aktiviteter
NFFS

Opbevaring af KN
gods

Telt

Grundlovsmøde

Projekter
Nord for fjorden
Trafikgruppe:

Opdatering fra Margit
Ref.: Margit sender revideret plan over
aktiviteter til arbejdsgruppen for NFFS. Flere
har tilmeldt sig med deltagelse. Fysisk møde
påregnes i starten af juni måned. Margit
indkalder. Sender også programmet til
Fællesbladet (deadline 14.6)
Udgift til opbevaring.
Forslag til at KN betaler for opbevaring
Ref.: KN får mere og mere gods til
opbevaring. Vinni som opbevarer på sin
privat adresse skal for fremtiden modtage et
årligt beløb. Alle deltager i en fælles
oprydning, når vi får købt et nyt telt.
Køb af telt
Borde og bænke fra Kroen
Ref.: Mie og Freja køber et nyt telt. Skal
fungere til NFFS, Naturens dag og
fællesspisninger. Min. til 50 personer, måske
i moduler, som kan tilpasses arrangementet.
Freja og Vinni besøger Norsminde Kro og ser
på de borde og bænke som kromanden har
doneret. Kan Vinni opbevare dem?
Hvad gør vi i år?
Ref.:
Grundet corona afholdes som sidste år –
morgensang med Doktor Nielsen og
flaghejsning kl. 10.

Opfølgning

Margit

Beslutning

Freja og
Vinni

opfølgning

Mie og
Freja

Beslutning

Vinni og
Mie

Vinterbadeklubben
Cykelsti
Underskriftsindsamling -Samarbejdspartnere
i projektet – plan for diverse tiltag.
Flyer – Postkort – artikel i fællesbladet.
Ref.: Mobil sauna - Benny orienterede om
fremtidsplanerne. Naturstyrelsen har afvist
mobil sauna ved vinterbadebroen. Århus
Kommune har tilbudt plads i den anden ende
tæt på handicapbroen oppe under brinken,
så den ikke generer sommerhusenes udsigt.
De sørger for stabilt underlag. Samt
opgraderer handicapbroen til vinterbro.
Cykelsti – Freja orienterede. Processen med
ophængning af plakater og uddeling af
postkort er godt i gang, og vi er nu oppe på
870 underskrifter. Vi følger op på

opdatering

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

trafiktælling på Ajstrupvej, som gerne skulle
være her i april. Ved NFFS i august har vi
Speakers Corner i KN´s telt. Her arrangerer
vi også også underskriftsindsamling. Næste
møde i Trafikgruppen holdes i maj.
Vi har koordineret de 2 grupper, der arbejder
med parkering. Processen er i gang.
Ref.: Orientering ved Mie. KN er neutral
koordinator. Odder og Aarhus Kommuner
står for kommende møder og høring.
Sidst i april: Madpakkehus - vi skal indkalde
medlemmer til:

Opfølgning

Mie Freja

Planlægning

Mie Freja
Vinni
Margit

Opfølgning

Vinni Mie

orientering

Margit

Beslutning

Alle

orientering

Freja

at male 2. gang – de leverer malingen
nedgravning af de to udendørs

Fuglekasser

Saksild Lokalråd

Bestyrelses-arbejde
generalforsamling

Kasserer

borde/bænkesæt
Ref.: Når Merete melder en dato ud sender
Mie besked til medlemmerne om hjælp til
projektet (maling og nedgravning af borde
og bænke). Medlemmerne melder tilbage til
Mie, hvis de vil hjælpe.
Opsætning af fuglekasser
Ref.: er afsluttet og Odder Kommune har
hængt uglekassen op. Ta´gerne fotos af evt.
indflyttere, når vi går forbi. Skal rapporteres
til kommunen.
Generalforsamling den 25. marts
Ref.: Margit deltog i den digitale
generalforsamling. Fint regnskab. Har midler
til nye projekter til gavn for Saksild
borgerne. Vil støtte Odder Kommunes
biodiversitetsplan, arrangere møder om
Kattegatbroen samt rette op på
kommunikationen til borgerne (nyhedsbreve,
referater på hjemmesiden, information på
info standerne i byen.
Lokale historiske hotspots i Nølev til foråret
og Norsminde til efteråret. Randlev har også
ønsket et. Infotavlerne skal bindes sammen i
et rutesystem. Nyt bestyrelsesmedlem
søges.
Ny dato for generalforsamling??
Regler for genåbning
Dagsorden til generalforsamlingen
Booking - Dirigent
Hvem har vi til at opstille til ledige poster
Ref.: Ny dato for generalforsamling: mandag
d. 14.6 kl. 19 i Ajstrup Forsamlingshus. Så
overholder vi reglerne for genåbning 21.5.
Dagsorden er på plads. Mie kontakter Lisbet
Bonde (dirigent) for datoændring.
Nyt?
Ref.: 6 medlemmer har meldt sig ud pga
fraflytning fra vores område. Vi har 70
husstandsmedlemmer og 16 foreninger. God
økonomi, da corona har sat grænser for
vores aktiviteter.
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Nyhedsbrev

Næste møde og
hængepartier

Evaluering
Datoer – tid og sted

Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev?
Hvornår?
Ref.: affaldsindsamling, generalforsamling,
madpakkehus, cykelsti
Udsendes 12 eller 13 april
Datoer for møder Nord og Syd for fjorden?
Ref.: bedre kommunikation syd for fjorden. 2
årlige møder som i nord. Koncept for
møderne.
Biodiversitet. Vinni skriver til Merete.
Hvordan gik mødet?
Ref.: Godt på trods af mange punkter.
Nyt møde før generalforsamling?
Ref.: Næste bestyrelsesmøde mandag d.
17.5 kl. 14-16 hos Margit, Gl. Krovej 24

Drøftelse

Mie

Alle

Alle
Margit

