Formandsberetning 2021
– ved generalforsamlingen 2022
Formandens indledning til beretning for 2021:
Velkommen til generalforsamling - Lige NU er vi jo tæt på mere normale tilstande, så vi i år kan afholde
vores generalforsamling her i marts måned - som beskrevet i vedtægterne.
I året 2022 kan vi sammen fejre 10 års jubilæum i foreningen. TILLYKKE!
Igen i år vil hele bestyrelsen deltage i bestyrelsesberetningen, så slipper I for at høre på mig så længe
Kurts Indlæg til formandsberetning 2021:
Jeg vil starte med min del af formandsberetningen, som er den første for mit vedkommende, hvor jeg
forsøger, at tage over for Mie – det har været en meget fin overdragelse, så mange tak til Mie og den
øvrige bestyrelse for det.
Umiddelbart efter sidste generalforsamling lykkedes det, at få indsamlet nok penge fra fondsmidler og
andre sponsorater til et helt nyt og prof. telt – det blev første gang taget i brug til NFFS i august måned.
Teltet er vi utrolig glade for, det vil blive brugt flere gange i sommerhalvåret. Tusind tak til alle
sponsorerne.
Vi fik også godt gang i fællesspisningerne i ´21 – og hvilken opbakning, vi trængte til at komme ud og
møde andre mennesker end ”dem i boblen”, så vi har været over 50 pers. samlet flere gange - et rigtig
flot fremmøde.
Juleandagt:
Som noget nyt - prøvede vi at arrangere en lille jule-andagt oppe ved kirkeruinen - søndag den 21.
november.
Arrangementet endte med at blive en større folkevandring til Meden kirkeruin - med et deltagerantal på
knap 70 deltagere, samt et lille Luciaoptog med 9 børn - efterfølgende var der hygge med æbleskiver og
gløgg, hvor vi også sang et par julesange og ønskede hinanden en god jul.
En stor tak til forsanger Lena Bryder, til trompetist Johanne Jespersen og til de søde børn i Lucia optoget,
og til Marianne Hedensted Kinch, præst i Kystpastoratet for det gode samarbejde - & tusind tak til alle
jer der mødte op….
Bestyrelsen er helt overvældet over det store fremmøde, og arbejder derfor på, at lave en årlig
tradition, startende med en høstgudstjeneste - måske ifm. fællesspisning i vores nye telt - og igen en
juleandagt i november måned.
Formidling:
Vi har i 2021 udsendt 9 nyhedsbreve, (udover invitationer til fællesspisning, generalforsamling m.m.) vi
håber det er et passende informationsniveau, vi skriver kun, når vi har noget interessant at fortælle. –
Nyhedsbrevene kan efter udsendelse også læses på vores hjemmeside. På hjemmesiden kan I også finde
referater af bestyrelses-møder, samt møder med kommunerne og andre samarbejdspartnere. På
forsiden af hjemmesiden har vi i dag en aktivitets kalender over kommende begivenheder og møder.
Det kan derfor anbefales, at kikke forbi Krydsfelt-Norsmindes hjemmeside - en gang imellem - for at
holde sig opdateret. Vi bruger naturligvis også Facebook for at gøre reklame for kommende
arrangementer.
Logo og medlemsfremgang:
Det var også året, hvor vi fik et lille slogan tilføjet vort logo - med ”FLERE KAN MERE” - for heldigvis er
der mange, der gerne vil bakke op om tiltagene fra KN, og vort dejlige område. Vi er nemlig blevet 19
flere medlemmer i 2021, stort velkommen til de alle 19, heraf er der 5 nye firma-medlemskaber - typisk
salgsvogne som fik lov at stille op til NFFS - mod at betale et firma/forenings-kontingent.
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Det vægter også, at vi er en større forening med en del aktive medlemmer - det gør - at vi bliver hørt og
taget seriøst af pressen, men også af Naturstyrelsen, Aarhus og Odder Kommuner, samt andre
organisationer m.fl.
Hovedaktiviteter og formål:
Består af nyhedsformidling - samarbejde med Aarhus og Odder Kommune, grundejerforeningerne samt
andre organisationer og foreninger - medlemsdialog – tovholder og projektbeskrivelser – nye
medlemskaber – afholde aktiviteter og sociale arrangementer.
Vi har et godt og tæt samarbejde med Saksild og Omegns lokalråd og med Beder–Malling–Ajstrup
Fællesråd.
Foreningens formål er at samle og engagere de lokale foreninger og erhverv, med en fælles strategi for
området og fastholde de oprindelige værdier, men også at skabe ny udvikling.
Derfor er det også vores ønske, at alle grundejerforeninger i området på sigt bliver medlem af KrydsfeltNorsminde.
Vor forening har en sund økonomi, så vi har derfor valgt at bruge lidt af de opsparede penge i løbet af
året, så vi laver et bevidst lille underskud i 2022 til gavn for medlemmerne.
Freja styrer vort regnskab med hård hånd og har det store overblik generelt i bestyrelsen, og det er vi
alle trygge ved - så vi kommer sikkert i havn hvert år. –
…. SÅ værsgo´ til Freja
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Frejas input til formandsberetning 2021:
Affaldsindsamling:
Indsamlingen foregår i samarbejde med Ajstrup Strand & Norsminde Grundejerforening, indsamlingen
blev gennemført søndag den 18. April i 2021. Der var mødt 34 personer op, og kl. 9:30 startede
affaldsindsamlingen med morgenkaffe og nybagt brød sponsoreret af Fiskehuset på Norsminde Havn.
Efter morgenkaffe blev de 20 ruter fordelt blandt de fremmødte. Der var ligesom i 2020 rigtig meget
småt affald – dvs. cigaretskod, slikprodukter, metalkapsler, tomme cigaretpakker, plastartikler osv. – alt
sammen ting, der slet ikke hører hjemme i naturen. Der blev indsamlet 75 kg, heraf 80 dåser.
Desværre var Norsminde kro nedlukket p.gr.a. Corona – så vi måtte undvære deres dejlige suppe.
Mange tak til deltagere og Fiskehus for indsats og donation.
Cykelsti:
Fra starten af februar 2021 til midt i september indsamlede KN stemmer til fordel for ”Cykelsti helt ned
til Ajstrup Strand”. Det førte til indsamling af 1.626 JA-stemmer. Dels fik vi sponsoreret trykning af
postkort - med ruten – og med opfordring til at stemme til fordel for cykelstien – og dels brugte vi
Facebook til at formidle vores ønske – ligesom en del medlemmer opsatte flyers i lokalområdet - med
opfordring til at stemme for cykelstien.
Vi havde kontakt til Fællesrådene i området Tranbjerg, Solbjerg, Mårslet og Beder-Malling-Ajstrup. Vi
har arbejdet tæt sammen med Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd om en løsning – og for at få politikerne i
tale. Vi gennemførte et politikermøde den 9. september ved CampOne med deltagelse af 8 politikere fra
Aarhus Kommune – og et spørgepanel af lokale beboere - ca. 60 personer deltog.
Vi fik Janus Film til at optage en ”cykelvideo”, hvor børn fra en af de mindre klasser på Malling Skole
indsang ”Hjulene på cyklen drejer ..”, og hvor medlemmer af KN også indsang sangen, og hvor vi gik og
cyklede op og ned ad Ajstrup Strandvej i lørdagstrafikken.
Det lykkedes os at få cykelstien på - som et ønske fra flere af partierne - til budgetforhandlingerne i
oktober ved Aarhus byråd. Budgetforhandlingen resulterede i, at vores ønske blev sendt til Teknik &
Miljø - for en beskrivelse af mulighederne for at anlægge en sikker forbindelse til Ajstrup Strand –
yderligere kom Venstre med endnu et forslag til at finde midler til cykelstien forud for byrådsvalget i
november. Hver gang cykelstien var på dagsorden, mødte vi op og uddelte postkort til byrådspolitikkerne i Aarhus Byråd, forud for byrådsmødet.
Cykelstien har også givet en del medieomtale i løbet af efteråret. Der blev også foretaget en trafiktælling
på strækningen i efteråret. På et kort har vi vist, hvordan trafikken fordeler sig fra Oddervej – ind i Beder
og Malling – og videre mod kysten og igennem Norsminde.
Vi har fået lovning på inddragelse hos Teknik & Miljø og foretræde i Teknisk Udvalg i foråret 2022.
Mange tak til alle de medlemmer, der har været med til at synliggøre problemstillingen.
Medlemmer:
Medlemstallet voksede i 2021 fra 88 til 107 medlemmer – en fremgang på 21,6 %. Medlemmerne
fordeler sig på 87 husstande og 20 foreninger/virksomheder. Det er tydeligt, at fællesspisninger og
øvrige aktiviteter giver medlemsfremgang.
.. SÅ værsgo´ til Kai
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Kais input til formandsberetning 2021:
Nord for fjorden:
Krydsfelt-Norsminde har i samarbejde med de øvrige klubber og foreninger Nord for Fjorden afholdt 2
møder med Aarhus Kommune og Naturstyrelsen om samarbejdet og initiativer i området.
Parkering og trafik
Vi har i samarbejde med en beboergruppe haft en del korrespondance og møder med Odder og Aarhus
Kommuner for løsning af de parkeringsproblemer, der opstår i højsæsonen, samt et ønske om
fartdæmpning gennem Norsminde by, ligesom problemstillingen er blevet fremsendt til Beder-MallingAjstrup Fællesråds trafikmøde med Aarhus Kommune.
Det har i 2021 resulteret i maling af ”cykelsymboler” og rumlestriber på vejen på begge sider af slusen.
På Sydsiden - i svinget ved Fiskehus og kroen - er ”hajtænder og midterstribe trukket op. Aarhus
kommune har indvilliget i at optimere den offentlige P-plads ved Jolleklubben i foråret 2022.
Vi fortsætter dialogen i 2022 med begge kommuner.
For at forhindre Parkering på stranden ved Strandbovej/Ajstrup Strandvej har AAK udlagt store sten
ved P-pladsen, så biler hindres i at køre på strand og strandeng.
Nyt fra Jolle- og kajakklub
Jolleklubben udskifter en del af træbroen ved Jollehavnen, ligesom der er bestilt nye redningskranse.
Kajakklubben har venteliste for nye medlemmer. Bygningerne er for små til klubliv – der er et ønske om
et nyt klubhus med forbedrede møde- og badefaciliteter på vej.
Beder-Malling Vinterbadeklub:
Den 10. december deltog Krydsfelt-Norsminde i et møde på stranden ang. nyt badehus/klubhus/toilet.
Til Stede var repræsentanter fra Beder- Malling Vinterbadeklub, Aarhus kommune samt Naturstyrelsen.
Vinterbadeklubbens planer blev fremlagt og de øvrige deltagere havde rosende ord til projektet, dog
ville kommune og Naturstyrelse have tilsendt skitsetegninger og projektbeskrivelse.
Søgning af midler til finansieringen vil vinterbadeklubben så gå i gang med. Aarhus kommune mente
nok, at kunne bidrage med et mindre beløb , da der jo er en offentligt toiletbygning på stedet i dag.
Næste step er en udmelding fra Beder-Malling vinterbadeklub
Hjertestarter
Arbejdet med at arrangere et Hjertestarterkursus har ligget stille p.gr.a. Corona – nu genoptaget
arbejdet og forhåbentlig kommer der et kursus i efteråret 2022.
.. SÅ værsgo´ til Mie
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Mies input til formandsberetningen 2021:
Nord for Fjorden, fortsat:
Borde/bænke
Der er opsat yderligere 3 bænke på strækningen fra Norsminde til Mariendal strand. Jolleklubben har et
ønske om udskiftning af 4 borde/bænkesæt fra AAK.
Stiprojekt over strandengen
Stiprojekt over strandengen fra P-pladsen ved Strandbovej til Norsminde har ligget stille p.gr.a. Covid19, men går i gang igen. AAK og NST støtter op om projektet. Der vil være nogle private grundejere, der
skal kontaktes. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening står for projektet.
Vild beplantning
Der er udarbejdet et forslag til vild beplantning & vilde blomster – beboergruppen, KN og Ajstrup Strand
og Norsminde Grundejerforening aftaler nærmere med AAK.
Gå-gruppen
Sidst men ikke mindst, så støtter vi også op om gå-gruppen ved Ajstrup Strand, som er en åben gruppe,
der mødes og går sammen en gang om ugen. Den har også været aktiv under hele Corona nedlukningen.
Mange af vores medlemmer er aktive i denne gruppe.
… SÅ værsgo´ til Margit

Margits input til formandsberetning 2021
Syd for Fjorden
Efter nedlukning af ”Det Grønne Partnerskab” sidste år fortsætter arbejdet med udvikling af potentielle
projekter på Odder siden på en anden måde.
Vi har ikke mere en konsulent til at varetage ansøgninger, og både Odder Kommune og Naturstyrelsen
har meddelt, at de ikke mere kan indgå som aktive deltagere – men kun kan yde vejledende bistand
p.gr.a. manglende ressourcer.
KN står som koordinator for realisering af ideer og projekter. Vi indkalder til 1-2 møder årligt for at
opdatere og orientere hinanden om, hvad der rører sig i vores lokalområde på sydsiden.
Vi har afholdt 1 møde og følger op med et nyt her i foråret.
Arbejdsgruppen består af: KN - Norsminde Havnefond - Norsminde Yachtklub - Norsminde Fiskehus Restaurant Himmel og Hav- Saksild og Omegns Lokalråd - Saksild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv - 5
grundejerforeninger på Kysing Næs - 2 lodsejere og kunstner Ole Grøn
Vi ønsker at videreudvikle og bevare i tæt samarbejde med lokale kræfter og med respekt for vores
dejlige område – vi ønsker absolut IKKE at presse uønskede ting ned over hovedet på nogen. Og
projekter vil komme i høring før de sættes i værk. Derfor er alle interesserede velkomne til at deltage i
møderne – enten som deltagere i arbejdsgruppen eller blot for orientering. Møderne annonceres på
Facebook og KN´s hjemmeside – så hold øje her!

5

Formandsberetning 2021
– ved generalforsamlingen 2022

Eksempler på projekter og ideer vi allerede er i gang med:
Formidling af lokalområdet i syd (KN er i gang med diverse fonds ansøgninger). Vejviserskilt og
naturskilte.
Biodiversitet (KN søger midler til forskønnelse af området ved Madpakkehuset). Vilde planter.
Vedligehold af Meden Kirkeruin (KN i dialog med Naturstyrelsen og Odder Kommune)
Historisk Hotspot på havnen – Mellem hav og fjord - Ole Grøn og Lisbeth Bonde, Saksild Lokalarkiv.
Spotpunkt i Norsminde
”Mellem hav og fjord” bliver en ny kulturhistorisk lokalitet på havnen, som kreeres af lokale kunstnere Placeringen bliver på nordsiden tæt på Erhvervsfiskepladsen. Den er blevet godkendt af Naturstyrelsen,
som ejer arealet. ”Mellem hav og fjord” kommer til at visualisere livet på havnen og fjorden gennem
tiderne i ord og kunstneriske udtryk.
NFFS – Norsminde for Fulde Sejl - 2021:
Kan beskrives med 2 ord – forrygende fest. Efter nedlukningen i 2021 var folk sultne efter at komme ud
til sociale arrangementer. Og publikum strømmede til det meste af dagen – først omkring kl. 15 ebbede
det lidt ud, da det begyndte at regne.
KN stod på nordsiden i vores flotte nye telt, og der kom rigtig mange mennesker forbi i løbet af dagen. I
vores telt stod også de lokalhistoriske arkiver med fine udstillinger og kunstværker fra lokale kunstnere
fra Odder Kommune. Brødrene Juul fra Malling solgte brød og kage fra vores telt, og det gik over al
forventning. Prikken over i´et var Maltekspressens live optræden med støvledans musik – folk var helt
ellevilde.
Så meget at publikum på havnepladsens marked på den modsatte side undrede sig over, hvad i
alverden, der skete derovre på vest siden af havnen.
Vi havde givet tilladelse til flere madboder, og det fungerede rigtig godt på sådan en markedsdag, så det
vil vi gøre igen i år.
Der var også godt gang i markedet på havnen og børnenes loppemarked på den modsatte side.
Som noget nyt havde vi besøg af Midtjysk Veteranknallert Klub, som fremviste flotte modeller fra en
svunden tid. Det trak også et stort publikum, og de vil heldigvis deltage igen i år.
Børnekonkurrencen - Find en sørøver - hvor der var præmielodtrækning - var også en sand magnet –
aldrig har vi set så mange forventningsfulde børn stå i kø. Tak til Lions for alle præmierne!
Klubberne og foreningernes aktiviteter var som vanligt også godt besøgte. Flere kæmpede dog med den
kraftige vind, som nedlagde de små pavilloner.
I år får vi desværre ingen hestevognskørsel. Som de fleste jo nok ved omkom Gitte Kielberg ved en
tragisk ulykke med sin hestevogn ved et julemarked i Århus sidste år.
Gitte har deltaget i NFFS i mange år, og hun vil blive savnet – æret være hendes minde.
I år finder NFFS sted lørdag d. 11 juni kl. 11-17. Så er vi klar med et nyt program – så reserver allerede
dagen nu.
… SÅ værsgo´ til Vinni
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Vinnis input til formandsberetningen 2021:
Fugle huse og ugle kasse
Odder Kommune donerede fuglekasser, som bestyrelse og medlemmer opsatte i området ved
madpakkehuset i det tidlige forår.
Der blev sat 5 fuglekasser og en stor ugle kasse op i den lille skov ved madpakke huset. Vi ved der er
ugler her i Norsminde, så nu venter vi bare på, at de flytter ind. Tak til de ihærdige folk der igen mødte
op og tak fordi det altid er så hyggeligt at lave noget sammen.
Madpakkehuset
Vi var heldige, at modtage godt 180.000 kr. fra Odder Kommunes pulje til byforskønnelse til etablering
af et madpakkehus, der hvor den tidligere faldefærdige legeplads lå. Beløbet dækkede huset, samt 4
borde og 8 bænke.
Pengene rakte ikke helt, så med velvillig hjælp fra medlemmer og beboere fik vi malet huset 2. gang,
samt pudset og nedgravet de 4 borde og 8 bænke – stedet blev indviet på Grundlovsdag, hvor fhv.
Borgmester Uffe Jensen klippede den røde snor, så lidt fest blev der den dag.
Mange tak til deltagere ved maling, pudsning og nedstøbning.
Grundlovsdag
Vi mødtes på bakken ved den nye flagstang, flaget blev hejst og vi sang et par sange - og skyllede efter
med en dram. Grundet Corona var der desværre ikke grundlovsmøde senere.
Naturens dag
Vi var - for tredje gang – samlet den 12. september ved Jolle klubbens runde bro.
Vi fangede mange krabber, lavede krabbe væddeløb og bagte fladbrød over bål.
Vi havde to nye oplevelser med den dag.
Vi havde fået kontakt til et Odder firma der hedder Naturweb - de laver de flotteste duge med bl.a.
billeder af sten, tang og dyr ved havn og mole på. Det gav en masse snak om hvad vi kunne finde her
omkring Norsminde.
Tak til Naturweb for de interessante duge, som vi har fået doneret, jeg er sikker på vi får rigtig meget
fornøjelse af fremover.
- Dugene blev lagt på hver sit bord og ved det ene bord stod Margit, som ved rigtig meget om sten.
- Ved det andet bord stod Natur faglærer Erik Moos, som ved rigtig meget om alt i naturen.
Vi havde mange besøgende både børn og voksne.
Vi siger også mange tak til Helle Juul, der sponsorerede fladbrød og bagte brød, samt tak til De Grønne
Pigespejdere fra Odder, der kom og sørgede for at bålet til fladbrød glødede under hele dagen.
Vi glæder os til næste gang - den 11 september 2022 - og håber på at se rigtig mange af jer. - Men nu
skal vi først have sommer - så der er længe til.
… SÅ værsgo´ til Grethe
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Grethes input til formandsberetningen 2021:
Siden sidste generalforsamling den 14/06/21 har vi afholdt 3 fællesspisninger.
Den 1 fællesspisning blev afholdt den 26/08/21 i Økologiens have, Rørthvej 132, Odder.
Vi havde en dejlig aften med en guidet rundtur i haven med fokus på biodiversitet. Det var vores indtryk,
at deltagerne fandt rundvisningen i haverne meget interessant og at spørgelysten var meget stor.
Efter rundvisningen spiste vi i Cafeen, hvor vi fik kylling med salat og tilbehør tilberedt af restauratøren
fra " Himmel og hav". Efter middagen var der kaffe med lidt sødt.
Til dette arrangement deltog 52 personer.
Fællesspisning nr. 2 afholdt vi den 5/10/21 i Kulturhuset Rudevej 100, Saksild.
Til denne efterårsfællesspisning havde vi bestilt smørrebrød fra Hou-Mesterslagteren. Rigtig lækkert
smørrebrød. Derefter var der ostefad og kaffe.
I pausen fortalte Tanja Asp fra Odder Kommune om kommunens tiltag i forhold til klima og
biodiversitet.
Godt foredrag i dejlige omgivelser med deltagelse af 48 personer. Spørgelysten var også her stor.
Endelig kunne vi igen i 2021 afholde en julefrokost. Det blev en vellykket aften, der blev afholdt den
29/11/21 i Ajstrup Forsamlingshus med deltagelse af 50 personer.
Vi fik en dejlig julebuffet fra Bondes Mad i Odder.
Under maden var der indlagt pauser hvor Jan og Janus underholdt.
Før vi fik dessert og kaffe, blev der udtrukket lodtrækningspræmier. Der var 17 flotte præmier, som alle
var indsamlet hos diverse handlende i Beder, Malling og Fløjstrup.
Jeg vil i den forbindelse gerne takke alle hjælperne til alle arrangementerne for deres store indsats.
Super godt gået.
Vi ville også gerne have afholdt en 4 fællesspisning, men har måttet aflyse den pga. Coronaen. Vi
forventer at den vil bliver afholdt den 29/03/22 i Cafe Klubånd i BMI.
Igen vil jeg opfordre jer til at tilmelde jer til vores fællesspisninger og husk at i må gerne invitere 2
personer med, der har tilknytning til området, hvis der er plads til det. Vi håber så, at gæsterne
efterfølgende får lyst til at melde sig ind i foreningen i Krydsfelt-Norsminde.
… SÅ værsgo´ til Kurt
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Afslutning v/ formanden
Ja, I kan nok høre det er en aktiv bestyrelse og forening, hvor det trods Corona er lykkedes at
gennemføre mange af årets aktiviteter og deltagelse i større projekter.
Vi holder stort set ét bestyrelsesmøde om måneden, som holdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne.
Der skal lyde en stor tak til alle i bestyrelsen incl. suppleanter som også deltager aktivt i alle møderne.
Mage til arbejdsbier skal man lede længe efter, hvert bestyrelsesmedlem kæmper bravt for sit arbejdsog udvalgsområde. I gør alle et kæmpe stykke frivilligt og ulønnet arbejde – og endnu engang tak for
støtten til den nye formand. Alle i bestyrelsen som er på valg i aften, ønsker at fortsætte - det er jeg
meget glad for - og det vidner noget om et godt klima og sammenhold.
- Dog har Mie netop oplyst, at hun af personlige årsager ønsker at stoppe i bestyrelsen – hun vil dog
stadig gerne hjælpe lidt til i form af udvalgsarbejde – tak for det
Jeg vil også gerne sige tusind tak til alle hjælpere, underudvalg m.fl., der så beredvilligt stiller op, når vi
kalder på hjælp.
Til Janus – stor tak for dit store arbejde med vores flotte hjemmeside - der altid er vedligeholdt og
opdateret med fine billeder, og video, samt tak for hyggelig musik og sågar optræden til vore
arrangementer - jeg håber du hænger på, mange år endnu.
Tak til Sine Raunkjær for professionel grafisk arbejde og altid hurtig assistance & til alle i andre som har
hjulpet og vist interesse for foreningen. Sammen er vi bedst …. flere kan mere
Tak til alle jer, der er mødt frem her til aften - til en normal kedelig generalforsamling - det viser, at vi vil
noget med vores område og interesserer os herfor. (56 tilmeldte, fuldt hus)
I mindre samfund der kender man hinanden, i større byer er der beboere i opgangen, der ikke har hilst
på naboen. HER i vores dejlige lille område fra Mariendal i nord til Kysing i syd, bekymrer vi os om
hinanden, vi har et stort sammenhold, socialt samvær, tæt tilknytning, man kender hinanden, kæmper
om den samme sag – sammen er vi bedst og FLERE KAN MERE.
Derfor samler vi på gode aktive medlemmer – dejligt med den store opbakning lige fra Beder, Malling til
Mariendal, Ajstrup, Norsminde og Kysing.
Som sagt har vi i år 10 års jubilæum og det skal fejres på beskeden vis, hvor vi ikke holder en stor
jubilæumsfest, men jubilæet vil blive ”fejret” ved hver aktivitet i løbet af året, vi starter med i aften,
hvor der er kommet flag i kagen, og så får vi nok også en lille portvin til kaffen, lidt festligt skal det da
være….
Jeg håber vi alle må få et rigtigt godt forår og sommer (med fred i Europa) og uden Corona forstyrrelser
… Den samlede beretning blev lidt lang – TAK fordi I lyttede
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