Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder
Referat af team bestyrelsesmøde 24/1.´22 kl. 13.00
Deltagere: Freja Laustsen, Vinni Jensen, Grethe Christensen,
Mie Wejdling, Kai Mortensen, Kurt Møller og Margit Bryder
Ordstyrer: Kurt Møller. Referent: Margit Bryder
Karakter
af punkt

Ansvar

Faste punkter

Emne

Velkommen
Opfølgning af
referat fra sidste
møde
Aktiviteter

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.

Fællesspisning

Cafe Klubånd/BMI ny dato
Plan for fællesspisninger første ½ år
Ideer til flere i 2022: I vores nye telt, gerne
kombineret med Høstgudstjeneste i august/september.
Ref.: Mie kontakter BMI for aftale om ny dato for
fællesspisning. Gruppen laver dernæst oplæg for

Opfølgning

28/3.- 3/4. Hele landet affaldsindsamling dato KN ?
Ref.: Freja melder snarest ud, om det er søndag d.
3.4.22.
I 2022 kan vi fejre 10 års jubi. Skal det markeres?
Ref.: Vi aftalte at markere jubilæet ved alle årets
arrangementer – ikke oprette et specifikt.

Drøftelse

Alle Freja

Drøftelse

Alle

Orientering er der nyt vedr. Fællesrådets trafikgruppe?
AK undersøgelse af mulige løsninger for en cykelsti?
Ref.: ingen nyheder. Endnu ingen mødeindkaldelse til
KN.
Orientering er der nyt vedr. parkering v/ Freja
Ref.: ingen nyheder pt. Kommunerne arbejder på
sagen, og melder selv ud offentligt.
Orientering Beder-Malling vinterbadeklub v/Kai
Ref.: Vinterbadeklubben skal udarbejde skitser til
Aarhus Kommune vedr. badeanlæg ved de gamle
toiletter samt ansøge midler. Kystdirektoratet skal
også spørges.
Orientering v/ Margit, vi har haft internt møde nr-2
hvor vi bl.a. er i gang med at søge tilskud hos bl.a.
Friluftsrådet, Lokalpuljen under Saksild Lokalråd samt
Aura m.fl.
Ref.: ansøgning og budget forelagt. Margit tjekker op
på anvendelse af fotos(ophavsret) i ansøgningerne.

Orientering

Mie og
Freja

Orientering

Kai Freja

Orientering

Margit

Gennemgang v/ Freja og Kurt. Afholdes i Yachtklubben
Vedtægtsændringer (se Frejas mail fra 18/12.)
Udsendes til medlemmerne inden generalforsamling.
Godkendelse af indkaldelse.
Tema? fortæring og afvikling af generalforsamlingen
Ref.: tilsendte vedtægtsændringer godkendt. Ingen
forslag til ændringer fra medlemmerne. Indkaldelse
også godkendt. Alle på valg genopstiller. Freja sender
nyhedsbrev vedr. generalforsamlingen 7.2. Også
budgettet, så medlemmerne har god tid til orientering.
Freja sender besked herom til Janus/Mie vedr.
annoncering på FB og hjemmeside.
Ikke decideret tema på mødet men forespørgsel om
der er tilfredshed med KN´s aktiviteter og tiltag.

Drøftelse

Alle

Godkend
og
opfølgning

Alle
Margit

Grethe
Mie Vinni

yderligere fællesspisninger.

Affaldsindsamling
Jubilæum
Projekter
Cykelsti Ajstrup

Nord for fjorden

Syd for fjorden

Bestyrelses-arb.
Generalforsamling

Vinni Kurt
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Kalender system

Kasserer
Næste nyhedsbrev

Fortæring: kaffe og kage, øl og vand. Opgavelisten
blev gennemgået. Margit rev. listen - filen vedlægges
referatet.
Forslag kalender i dropbox v/Freja
Årsplan for 2022 bør laves/ajourføres
Hvordan gør vi? Bør besluttes på dette best.møde.
Ref.: venter
Godkendelse af årsregnskab & budget (filer medsendt)
Opkrævninger for medlemskab for 2022 er udsendt
Ref.: årsregnskab & budget blev godkendt.
Udsendes: Ultimo januar KUN omhandlende:
Generalforsamling, indkaldelse, regnskab og budget

Drøftelse

Alle

Drøftelse

Freja

Drøftelse

Alle

Opfølgning

Alle

Drøftelse

Alle

Opfølgning

Alle

Ændringsforslag til vedtægterne og evt. forslag fra medlemmerne.

Hængepartier
& forslag

Kommende
aktiviteter og
datoer
web opdatering

Evaluering
Datoer – tid og sted

Ref.: udsendes som aftalt 7.2.2022
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)
Hjertestarterkursus, Kai ?
Andre nævnte ting venter.
Ref.: Kurts forslag – kontrakt til udlejning af telt blev
godkendt.
Fællesspisning i BMI ? ny dato
14.3.2022 Generalforsamling i Yachtklubben
Affaldsindsamling dato?
Ref.: fællesspisning i BMI/Mie undersøger
Affaldsindsamling/ Freja undersøger
Hvad og hvor skal vi huske at få opdateret?
Facebook opslag om kommende generalforsamling
Kurt, Freja og Janus har haft møde 12/1. vedr. hj.side
Ref.: en del rettelser til hjemmesiden, som Janus er i
gang med.
Hvordan gik mødet?
Ref.: vores første teammøde gik rigtig godt, og vi
overholdt tiden
Næste bestyrelsesmøde: 28.2.2022 kl. 13 hos Vinni
14.3.2022 kl. 19 Generalforsamling
Flere datoer for best. møder aftales – husk kalender
Ref.: flere datoer aftales først 28.2 hos Vinni

Alle
Opfølgning

Margit

