
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat af møde 7. december´21 kl. 16.00 hos Kurt, Gl. Krovej 10 

Deltagere: Freja Laustsen, Vinni Jensen, Grethe Christensen,  

                Mie Wejdling, Kai Mortensen, Kurt Møller og Margit Bryder 

Ordstyrer: Kurt Møller. 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 

Margit 

Aktiviteter    

Fællesspisning Cafe Klubånd/BMI 27.1.´22 kl.18. Foredrag nye tiltag 

Plan fællesspisninger første ½ år 
Ref.: Mie tjekker op på aftalen med Cafe Klubånd. Kun denne 
er planlagt. Ideer til flere i 2022: I vores nye telt, som 
måske kunne kombineres med Høstgudstjeneste i 
august/september. Samt nye spisesteder i nærområdet. 

Opfølgning Grethe 
Mie Vinni 

Projekter    

Cykelsti Ajstrup Orientering fra byrådsmøde 1/12. + får vi plads i 

Fællesrådets trafikgruppe? 

Ref.: Vi får plads i Fællesrådets trafikgruppe og bliver 

hørt. Aarhus Kommune har igangsat en undersøgelse 

af mulige løsninger for en cykelsti. 

Orientering Mie og 

Freja  

Nord for fjorden Slæbestedet ved Jolleklubben. Avisomtale? 

Ref.: Alt hvad der bringes i pressen er fra politisk hold. 

Intet er vedtaget, og vi ved reelt ikke, hvad der skal 

ske. Snart træder en ny rådmand til (Steen Stavnsbo/ 

K) 

Orientering Kai Freja 

Syd for fjorden Opstartsmøde afholdt 23/11. orientering v/ Margit, 

også vedr. Søren Pedersen, Norsminde Kro. 

Ref.: meget positiv holdning hos de fremmødte. KN´s  

ideer til projekter blev præsenteret. Det er en stor 

mundfuld, men skal foreløbigt kun ses som mulige 

ideer til flere år. Vi tager 1 ting ad gangen! 

Myndigheder og høring skal selvfølgelig være på plads. 

Vedr. Søren Pedersens indvendinger bakker den 

samlede bestyrelse op om det svar Kurt og Margit har 

sendt ham. 

Søge om tilskud hos Friluftsrådet v/Vinni og Margit 

Ref.: Vi fik afslag fra Odder Kommunes 

forskønnelsespulje vedr. opgradering af 

Madpakkehuset. Vi søger i stedet Friluftsrådet, 

Lokalpuljen under Saksild Lokalråd samt Aura. 

Drøftelse Margit 
Vinni Kurt 

Bestyrelses-arb.     

Generalforsamling Vedtægtsændringer (filer medsendt) v/ Freja 

Yachtklubben eller Ajstrup forsamlingshus? 

Ref.: De medsendte rettelser og tilføjelser til 

vedtægterne blev vedtaget og sendes ud til 

medlemmerne inden vores generalforsamling. Vi 

vedtog afholdelse i Yachtklubben for at støtte dem. 

I næste nyhedsbrev adviseres medlemmerne om de 

har ændringsforslag til vedtægterne – der vedlægges 

et link til vedtægterne. Freja gentager dette lige efter 

nytår i forbindelse med opkrævninger for medlemskab 

for 2022. 

Drøftelse Alle 

Kalender system Forslag kalender i dropbox v/Freja 

Årsplan for 2022 bør laves/ajourføres 

Ref.: Det er bøvlet med 2 kalendere. Hvordan gør vi 

evt. den detaljerede udg. mere overskuelig? Vi går i 

tænkeboks til næste møde. 

Drøftelse Alle 
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Kasserer Opdatering af regnskab m.m.   

Ekstra ny telt sektion er nu på vort lager 

Nye borde/stole er indkøbt OK – økonomi 

Ref.: Freja kommenterede regnskabet, som er fint, 

selvom der mangler refundering af et par udlæg. De 

brugte stole der er indkøbt er endnu ikke modtaget. 

Orientering Freja 

 

Kurt 

Næste nyhedsbrev Udsendes:  Medio december med god jul, + omtale fra 

Jule-andagt, Fællesspisning/Julefrokosten + sponsorer 

til julegaver, samt sæt kryds 27.1.2022 hos BMI, Cafe 

Klubånd 

Ref.: emner som anført ovenfor plus generalforsamling 

og deadline for ændringsforslag til vedtægterne fra 

medlemmerne. Samt link til video om skovrejsning ved 

Ajstrupvej. 

Drøftelse Alle 

Hængepartier 

& forslag 

Præsentation af nye firma medlemmer, Facebook, 

hj.side – også de firmaer, som har doneret os penge. 

Hotspots på havnen, hjertestarterkursus, skiltning på 

havneområdet og kirkeruinen 

Parkering og fartdæmpende foranstaltninger 

Udlejning af telt- forslag til kontrakt (Kurt) 

Ref.: Kai undersøger omkring hjertestarterkursus, 

Margit har bedt om chikane Næsvej/Gl. Krovej hos 

vejudvalget hos grundejerforeningerne på Næsset. 

Andre nævnte ting venter. 

Opfølgning Alle 

Kommende 

aktiviteter og 

datoer 

10.12.´21 Beder-Malling vinterbadeklub (Kai)  

27.1.2022 Fællesspisning i BMI 

14.3.2022 Generalforsamling hvor? 

Ref.: Generalforsamling i Yachtklubben på havnen. 

(Freja bestiller) 

Drøftelse Alle 

web opdatering Hvad og hvor skal vi huske at få opdateret? 

Ref.: tilretning af hjemmeside. Kurt, Freja og Janus 

evt. møde i uge 2. 2022. 

Opfølgning Alle 

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Ref.: Godt og vi overholdt en stram tidsplan (næsten) 

 Alle 

Datoer – tid og sted  Næste bestyrelsesmøde: 

24.1.2022 kl. 13 hos Kai, Lindevænget 13 

28.2.2022 kl. 13 hos Vinni, Gl. Krovej 17B 

14.3.2022 kl. 19 Generalforsamling  

Opfølgning Margit 

 


