Referat af generalforsamling i Foreningen Krydsfelt-Norsminde
mandag den 14. marts 2022 kl. 19.00 i Yachtklubbens lokaler Norsminde havn
1. Velkomst ved formand Kurt Møller
I år fejres der 10 års jubilæum i KN, og det vil blive fejret ved KN s arrangementer i løbet af året.
Der vil blive serveret fødselsdagskage og portvin til kaffen i aften.
Der vil i år blive sparret på papiret, så vi har projektor, som styres af Sine Raunkjær.
Jan Delholm spiller til fællessangen: Jeg ved en lærkerede.
2. Valg af dirigent
Niels Pytlich fra Kysing Næs blev valgt til dirigent.
3. Valg af referent
Mie Wejdling, suppleant i bestyrelsen, blev valgt til referent.
4. Formandens og bestyrelsens beretning
Beretningens forskellige emner blev gennemgået af medlemmer i bestyrelsen.
Læs hele beretningens ordlyd på Krydsfelt-Norsmindes hjemmeside. www.krydsfelt-norsminde.dk
(under Om os).
Beretningen blev godkendt uden kommentar og med klapsalver og ros til det store arbejde, der bliver
lagt i foreningen.
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget v/ Freja Laustsen.
Regnskab og budget godkendt uden spørgsmål.
Bestyrelsen lovede at bruge nogle af de opsparede midler de næste par år.
6. Behandling af indkomne forslag: Vedtægtsændringer indsendt af bestyrelsen
Vedtægtsændringerne blev godkendt, og de tilrettede vedtægter kan ses på KNs hjemmeside (under Om
os).
7. Tema Spørgsmål fra bestyrelsen: Har vi et passende niveau af aktiviteter?
Her blev foreningens projekt og aktivitets oversigt gennemgået. (Se KN hjemmeside: Projekter)
Der er meget stor tilfredshed med aktiviteterne i foreningen. Der blev spurgt ind til
hybenrosebekæmpelse. På Århus siden har kommunen haft bekæmpelse for et par år siden, og
kommunen vurderer ikke, at det er nødvendigt at prioritere det de næste par år. Det er kun på De
kommunale- og naturstyrelsens arealer, hvor der er blevet foretaget hybenrosebekæmpelse.
På Kysing Næs er arealerne ikke kommunale, så det er op til grundejerforeningen at bekæmpe
hybenroserne på de arealer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 på lige årstal)
Freja Laustsen, Vinni Jensen og Kai Mortensen (på valg – alle villige til genvalg)
Margit Bryder og Kurt Møller (ikke på valg)
Freja, Vinni og Kai blev genvalgt.
9. Valg af suppleant til bestyrelse (1 på lige årstal)
www.krydsfelt-norsminde.dk

Grethe Christensen (på valg - villig til genvalg)
Mie Wejdling (ikke på valg)
Grethe blev genvalgt.
Mie Wejdling ville gerne udtræde af suppleantposten på grund af personlige årsager.
Knud Erik Hesselberg blev valgt som ny suppleant.
10. Valg af revisor (1 på lige årstal)
Søren Thomsen (på valg – villig til genvalg)
Arne Skjærris (ikke på valg)
Søren Thomsen blev genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant (1 på lige årstal)
Knud Erik Hesselbjerg (på valg – villig til genvalg)
Heinz Hansen (ikke på valg)
Da Knud Erik Hesselberg blev valgt som suppleant til bestyrelsen udtræder han som revisorsuppleant.
Bent Østergaard Olsen blev valgt til revisor suppleant.
12. Eventuelt - Informationer:
Affaldsindsamling den 3. April – tilmelding HER – se mere på linket:
www.dn.dk/arrangementer/30266-vi-holder-ajstrup-strand-kysing-naes-og-norsminde-havn-rent/
Fællesspisning i KN den 29. Marts se mere på www.krydsfelt-norsminde.dk/
Grethe efterspørger nye ideer til, hvor KN kan afholde fællesspisninger.
Undervisnings plancher, som illustrerer livet ved vand og strand, kan købes på: www.natweb.dk/
Vinterbadeklubben har langsigtede planer om at få facitliter ved toiletbygningerne ved Ajstrupstrand. –
se mere på deres hjemmeside: www.bmvklub.dk/
”Giber å - Kulturdage” - 4 kulturdage ved Giber å i 2022 – gratis at deltage
19. maj: Løvspring koncert
23. juni: Sct. Hans koncert, ved dæmningen ved Vilhelmsborg.
18. august: Høstfesten
18. september: Løvfalds koncerten
På Kysingnæs er der 5 grundejerforeninger. Foreningerne er inviteret til at arbejde med muligheden for
en sammenlægning, således som der har været nævnt på mange af generalforsamlingerne gennem
mange år.
Ved en rundspørge om interesse for sammenlægning, har formanden Poul Erik Hansen for
Grundejerforeningen Kysing Næs takket klart nej, og derfor vil de fire resterende foreninger se på en
mulighed for sammenlægning af disse.
Der blev sagt farvel til Mie Wejdling for hendes mange årige indsats i bestyrelsen for KN.
Der blev sagt tak til Niels Pytlich for han indsats som dirigent på generalforsamlingen 2022.
Referent : Mie Wejdling
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