Nyhedsbrev 25. marts 2022
Kære medlemmer
Foråret viser sig fra den lune side, med mange solskinstimer og hvor der er lyst fra tidlig morgen til hen på aftenen,
og snart skal vi stille urene en time frem, hvor det lige om lidt er sommertid. Alle fire årstider har sin charme, men
når vi går sommeren i møde som nu, er det den periode jeg glæder mig mest til og når vi bor mellem hav, fjord og
den flotte natur, så må det vist godt betegnes som Danmarks dejligst 😊

Generalforsamling i Krydsfelt-Norsminde
Lige NU er vi jo tæt på mere normale tilstande, så vi i år kunne afholde vores generalforsamling her i marts måned som beskrevet i vedtægterne, nemlig mandag den 14. marts som blev afholdt i Yachtklubbens lokaler, på Norsminde
Havn.
Vi takker for det store fremmøde af 51 medlemmer, så vi kunne lige være i lokalerne - der var fyldt godt op i lokalet.
Da vi i år 2022 kan fejre 10 års jubilæum i foreningen, var der i denne anledning indkøbt en spec. lækker kage med
små flag, og der var portvin til kaffen.
TILLYKKE til os alle.
Hele bestyrelsen deltog i fremlæggelsen af formandsberetningen, som kan læses i sin helhed på hjemmesiden.
Vi fik valgt en ny bestyrelse, hvor der var genvalg på de fleste poster, dog ønskede Mie at stoppe som suppleant i
bestyrelsen, så vi fik sagt pænt tak til Mie, for alt hvad hun har gjort for Krydsfelt-Norsminde gennem årene.
Den ledige post som suppleant tilbød Knud Erik Hesselbjerg at udfylde, og udtræder derfor som revisorsuppleant.
Bent Østergaard Olsen blev valgt til revisor suppleant. Knud Erik og Bent blev valgt med applaus, og vi byder dem
begge velkommen.
Også stor tak til Niels Pytlich for han indsats som dirigent på generalforsamlingen 2022.
Konstituering og kontakt info. om den nye bestyrelse, samt referat fra generalforsamlingen og formandsberetningen
kan som altid ses på hjemmesiden – brug dette link: www.krydsfelt-norsminde.dk/om-os

Affaldsindsamling søndag den 3. april 2022, kl. 9.30 til 12.00 Vi mødes ved Fiskehuset til morgenkaffe. Af hensyn til
morgenkaffe før indsamling og suppe efter indsamling er tilmelding nødvendig via linket her:
www.ajstrupstrand.dk/kontakt/
Detaljer om arrangementet findes her www.ajstrupstrand.dk/2022/02/08/affaldsindsamling-2022/
Måske du kan hjælpe?
Vi søger drivtømmer, skibstømmer eller måske en ½ træbåd og andre maritime vragdele eller materiel, som måske
endda har en historie til Norsminde området, det vil det have stor interesse.
Vi arbejder på, sammen med lokale kunstnere at lave et spotpunkt, med en fortælling om livet på havnen, samt
”mellem himmel og hav”.
Placering bliver på Norsminde havn, hvor Naturstyrelsen allerede har givet tilsagn om placering.
RING eller skriv til Kurt Møller på tlf. 2070 0640 eller på mail: formand@krydsfelt-norsminde.dk
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