
Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat af møde d. 7. oktober´21 kl. 13 hos Freja, Syrenvænget 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    

Naturens Dag Evaluering Vinni styrer.  

Ref.: alle tilfredse med dagen, fint vejr og pænt med 

deltagere. Nye ideer til næste år: mere markedsføring 

lige inden for at tiltrække flere lokale, levende fisk, 

hummere (kontakt med lokale fiskere), fiskeri med 

Odder Sportsfiskerforening fra den gamle bro, sjov 

med spindelvæv, brændenældesuppe m. fladbrød. 

Opfølgning Vinni 

Fællesspisning Evaluering fra 5/10. 

Ref.: Rigtig fin aften med stor tilslutning og dejlig mad. 

Ide:sæt dekorationerne til salg bagefter (til KN´s 

kassebeholdning). 

Næste fællesspisninger:  

Mandag d. 29.11.2021 kl.18-ca. 23 i Ajstrup 

Forsamlingshus. Pris 175 kr. pr næse. 

Planlægningsudvalget vælger en menu +vegetarmad. 

Underholdning: amerikansk lotteri med salg af lodder, 

sange og julelege. Kai forhører omkring sjovt indlæg 

om kryddersnaps fra Mårslet Brændevinslaug. 

Madudvalget udarbejder en generel tjekliste for 

arbejdsopgaver – husk cc til Freja. Invitationen skal ud 

1. november. 

Fællesspisninger i 2022: 

Cafe Klubånd/BMI 27.1.2022 kl. 18. Lille foredrag om 

aktiviteter og nye tiltag. Mere følger senere fra 

madudvalget. 

Fællesspisning i vores telt til foråret. Flere oplysninger 

senere. 

Opfølgning Grethe 
Mie Vinni 

Projekter    

Cykelsti Ajstrup Cykelsti projekt       – har vi et skud mere i bøssen? 

& evaluering fra 9/9. Politikertræf 

Ref.: KN bliver inddraget i den videre planlægning, 

hvilket er meget positivt. ”Forligspartierne ønsker en 

beskrivelse af mulighederne for at anlægge en sikker 

forbindelse til Ajstrup Strand i form af eksempelvis en 

2 minus 1 vej”. Denne løsning indebærer en sænkning 

af farten til 40 km/timen. 

Opdatering Mie og 

Freja  

Parker Norsminde Orientering v/ Kai og Freja. 

Ref.: 5.11.2021 afholdes evalueringsmøde  med begge 

kommuner vedr. de trafik tiltag/undersøgelser, der har 

været hen over sommeren. 

Opfølgning Kai Freja 
  

Nord for fjorden Indkaldt til møde 29/10. Orientering v/ Kai og Freja. 

Ref.: Kurt deltager også i mødet (taler bagefter med 

Thorbjørn Nørgård om Naturstyrelsens skilte i 

Norsminde) 

Opfølgning Kai Freja 

Syd for fjorden Opstartsmøde afholdt. Projekter ønskes drøftet. (se 

medsendte fil) Margit styrer 

Ref.: opbakning fra bestyrelsen til medsendte bilag. 

Kun møde mellem Nord og Syd, når der er behov.  

Drøftelse Margit 
Vinni Kurt 



Krydsfelt Norsminde bestyrelsesmøder  
Referat af møde d. 7. oktober´21 kl. 13 hos Freja, Syrenvænget 10 

Margit kontakter Merete for ideer til opstart af 

projekter Syd for fjorden. Herefter indkaldes til 

opstartsmøde for de potentielle deltagere nævnt i 

konceptet. Senere indkaldes til møde med Lisbeth 

Bonde og Ole Grøn vedr. hotspot projekterne. 

Vælgermøde Prioritering fra KN, mødet afholdes 26/10. Freja og Mie 

orienterer herom. (se medsendte fil) 

Ref.: Freja deltager i formødet d. 14. okt. Og det 

endelige vælgermøde 26. oktober. Orientering  senere. 

Drøftelse Mie og 

Freja 

Revidering Revidering af vores projekt- og procesoversigt -Freja 

Ref.: venter til projekter Syd for fjorden er afklaret 

Opfølgning Freja 

Bestyrelses-arb.     

Kasserer Opdatering af regnskab m.m.  

Ref.: Regnskabet ser godt ud. Vi køber snart et nyt 

afsnit til teltet. Kurt undersøger mht rabat. 

Orientering Freja 

Næste nyhedsbrev Ref.:Ud 9-12/10.: Evaluering: Cykelsti–Naturens dag–

Fæll.spisn./ samt info. om kommende 

Fællesspisning/Julefrokost i Ajstrup samt 27.1.2022 

hos BMI, Cafe Klubånd 

Samt Norsminde Kro – Fiskehuset - Himmel&Hav 

åbent i efterårsferien. 

Drøftelse Alle 

Hængepartier 

& forslag 

Møde med alle grundejerforeningerne fortælle om KN 

Ref.: venter 

Julegudstjeneste (kort prædiken,gløgg og æbleskiver). 

Også gerne Luciaoptog. 

Ref.: 1. prioritet søndag d. 21. november kl.16. 

2. prioritet lørdag d. 4. december kl. 16. 

Planlægningsudvalg: Kurt, Vinni Kai og Margit. Margit 

undersøger mht musik. 

Præsentation af nye firma medlemmer,Facebook, 

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

Ref.: Freja har udarbejdet en liste 

Opfølgning Alle 

 

Kurt 

Kommende 

aktiviteter og 

datoer 

26/10.2021 Vælgermøde i BMI  

29.11. 2021 Fællesspisning/julebuffet i Ajstrup 

Forsamlingshus 

Julegudstjeneste dato ? – ikke afklaret 

27.1.2022 Fællespisning i BMI 

Drøftelse Alle 

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

Ref.: nye firmamedlemmer, firmaer der har doneret 

penge (Frejas liste) 

Opfølgning Alle 

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Ref.: godt – og vi overholdt tiden – næsten! 

 Alle 

Datoer – tid og sted 
Nye datoer aftales 

Næste bestyrelsesmøde: 

2 nov. kl. 10.30 hos Mie, Morbærvænget 11 

7. dec. Kl. 17-19 hos Kurt, Gl. Krovej 10, derefter 

julefrokost 

24.1.2022 kl. 13 hos Kai, Lindevænget 13 

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

Opfølgning Margit 

 


