Formandsberetning – generalforsamlingen 2021
Input fra Mie til formandsberetningen 2020:
Bestyrelsens arbejde: 2020 blev et særligt år for Krydsfelt-Norsminde.
Danmark lukkede ned for første gang 3 dage efter, at vi afholdte vores generalforsamling i
marts 2020. Corona restriktionerne og anbefalinger fra myndighederne har foreningen støttet
og fulgt det sidste år, så der har ikke været mange nye tiltag i dette år, men vi har dog
formået at holde godt liv i vores forening.
Foreningen Krydsfelt-Norsminde arbejder for hele området fra Mariendal til og med Kysing.
Så selvom der har været Corona nedlukning, så er medlemstallet vokset støt i 2020. Mere
om det senere.
Vi har som bestyrelse arbejdet på at få en flad struktur, så alle i bestyrelsen og de af
foreningens medlemmer, som har været aktive i de forskellige aktiviteter, følger en fælles
linje i foreningens ånd.
Så i alle vores projekter i samarbejde med øvrige foreninger, Naturstyrelsen og
kommunerne, er vi hele tiden opmærksomme på vores egen rolle i samarbejdet
- nemlig som tovholder og formidler.
I Odder Kommune samarbejder vi med Saksild og Omegns lokalråd og i Århus Kommune er
vi medlem af/i samarbejde med Beder – Malling – Ajstrup Fællesråd.
På aktivitetsområdet er vi som forening også aktive i udførelsen af aktiviteter, som har
det formål at skabe mere socialt samvær i nogle mere uforpligtende samværsformer.
Formidling
På formidlingsdelen har vi i 2020 sendt 9 nyhedsbreve ud til medlemmerne –
Nyhedsbrevene kan også ses på vores hjemmeside. På hjemmesiden kan man desuden
læse referater af bestyrelsesmøder, samt møder med kommunerne og andre
samarbejdspartnere. Vores aktiviteter og kommende begivenheder kan ligeledes ses på
vores hjemmeside.
Blandt andet kan man se, hvornår der er bestyrelsesmøder - de er åbne for deltagelse af
medlemmer. På facebook lægger vi også lokale årstidsbilleder/film - aktiviteter mm ud.
Foreningen benytter sig af MobilePay, som gør det nemmere for medlemmerne at betale
kontingent og fællesspisning – det fungerer godt.
Vores foreningspjece blev opdateret i 2019 og er stadig tidssvarende. Den vil dog blive
revideret i løbet af 2021.
Vores introduktionsfilm fra 2020 om vores forening er også fortsat tidssvarende
Et tidsbillede af: Hvem vi er - Hvad vi står for - Hvad vi laver i området.
I år har vi valgt at alle i bestyrelsen tager del i formandsberetningen –
Mie vil orientere om: Samarbejde Nord for fjorden og hjertestarterkurser.
Freja vil orientere om: Affaldsindsamling, cykelstiprojekt og nye medlemmer
Margit vil orientere om: NFFS, samarbejde Syd for fjorden: Det grønne partnerskab
samt nye tiltag om samarbejde m/Anne Arentoft
Vinni vil orientere om: Grundlovsdag og flagstangsopsætning + Naturens dag
Grethe vil orientere om: Fællesspisningsarrangementer
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Mies Indlæg til formandsberetning 2020:
Nord for Fjorden:
KN afholder 2 fællesmøder om året med de foreninger/ klubber, der ligger i området, og
hører ind under Århus Kommune. Ved møderne deltager også andre aktører såsom Center
for Byfornyelse, Århus Kommune, Naturstyrelsen, klubber og projektejere.
Formålet med møderne er, at KN yder hjælp og bistand, med bl.a. Projekter som
foreningerne selv starter. Ligeledes også at være bindeled mellem foreningerne, kommune
og andre offentlige aktører. På KN’s hjemmeside, kan man bl.a. se, hvilke projekter der pt.
er i gang.
Desværre har der pga. Corona situationen ikke været den store møde aktivitet i området.
Hvad har været behandlet/ orienteret om ved fælles møderne i 2020?
Kajakklubben har orienteret om Krible-Krable broen, som har været en stor succes med
mange besøg af børn og voksne, der ville fiske efter krabber. Udfordringer med
høj/lavvande blev udbedret i løbet af året med en ekstra sektion til broen.
Trivsel ved stranden: Her har gruppen orienteret om, at de nye fitness redskaber er
blevet taget godt imod af brugerne i området, og at gruppen nu har opløst sig selv.
Havnefonden: Det gamle slæbested, der blev lukket i 2017, har ikke skabt de store
problemer.
P-Pladssituation: Havneområdet er ofte meget besøgt, når man vil på lystbådehavnen,
men også besøge de spisesteder der er på området. Det betyder, at hele området ofte
”sander til” af biler i bl.a. højsæsonen, og dette er ofte til stor gene for dem, der bor i
området.
En gruppe borgere vil gerne komme med input til, hvordan der kan skabes en bæredygtig
og smuk udvikling i området i forbindelse med bedre og flere parkeringsmuligheder.
KN vil være tovholder for nogle fællesmøder mellem relevante myndigheder, borgere og
projektgrupper Nord- og Syd for fjorden til en fælles løsning af problemstillingen.
Borde/bænke sæt: Der er blevet taget initiativ til at få flere bænke/borde på
strækningen fra helårsbroen ved Strandbovej og om til Norsminde Havn, men også fra
svinget/indkørsel ved Engbovej og om mod Mariendal.
Stier ved strandengen: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med
anlæggelse af evt. stier på strandengen, men pga. Corona har der ikke været afholdt
møder. Århus Kommune, Naturstyrelsen og grundejerforeningen, arbejder fortsat på
projektet, noget af det der skal arbejdes med, er en afklaring med de private lodsejere, om
de vil være med til dette, ligesom der skal være en myndighedsbehandling og tages
hensyn til strandbeskyttelse. Ligeledes er der også en gruppe borgere fra området, der
gerne vil høres og bidrage med sparring og input til planer om beliggenhed, materialevalg
m.m.
KN ser meget positivt på, at områdes borgere og andre aktører byder ind på nævnte
projekter.
Beder-Malling Vinterbadeklub: Klubben orienterer løbende på møderne, hvor langt de
er, og om foreningens visioner for fremtiden. Klubben samarbejder med KN, Århus
kommune og Naturstyrelsen om tilladelse til at få en sauna i området.
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Hybenroserydning: Der har ikke været midler til begrænsning af hybenroser i 2020 og
heller ikke i 2021. Projektet er til begrænsning og ikke udryddelse af den invasive art.
Erhvervsfiskeri : Naturstyrelsen har orienteret om erhvervsfiskeriet i området, der har
tilladelse til erhvervsfiskeri. I den forbindelse har der været indledt forhandlinger med en
ny erhvervsfisker, der dog trak sig på grund af økonomi. KN er dog tidligere blevet
orienteret om, at når den nuværende erhvervsfisker lægger sin båd op, så vil Odder
Kommune ikke give lov til erhvervsfiskeri i fjorden fremover. Der vil dog fortsat være afsat
plads ved havnen til erhvervsfiskeri med adgang til havfiskeri.
Affald ved affaldsspandene: Der har i 2020 været ekstra pres på affaldsspandene i
området. KN har drøftet med Århus Kommune, om der kunne tages højde for dette i næste
sæson ved opsætning af evt. flere skraldespande i området, evt. grønne containerstationer.
Parkering på strandområderne: Det skal dog siges, at KN også oplever, at flere og flere
parkerer deres biler direkte på strandområderne og ikke på parkeringspladserne. Det er
derfor et ønske, at der bliver opsat sten ved de stier, hvor det er muligt at køre på
stranden med bil.
Hjertestarter/hjertestarter kursus: Der er nu opsat 4 hjertestartere i vores område. De
er placeret på:
 Fasanvænget ved Mariendal
 på CampOne campingpladsen
 ved Yachtklubben, Norsminde lystbådehavn
 ved Himmel og Hav i Kysing.
I den forbindelse tog KN kontakt til foreningens medlemmer, om der evt. var interesse for
afholdelse af kursus i brug af Hjertestarter - der kom 8 tilkendegivelser, og ud fra dette
blev det besluttet at arbejde videre med undervisning i samarbejde med hjerteforeningen.
Desværre har det pga. Corona restriktioner ikke været mulighed for at afholde sådanne
kurser fra hjerteforeningen side, eller andre aktører på området. Så vi vil tage det op igen,
når der åbnes op for, at man igen må undervise.
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Freja input til formandsberetning 2020:
Affaldsindsamling
Indsamlingen foregår i samarbejde med Ajstrup Strand & Norsminde Grundejerforening.
Den udmeldte dato i april blev udskudt til lørdag den 19/9 i 2020 p.gr.a. Corona.
Der var mødt 18 personer op, og kl. 9:30 startede affaldsindsamlingen, som noget nyt,
med morgenkaffe og nybagt brød sponsoreret af Fiskehuset på Norsminde Havn.
Efter morgenkaffe blev ruterne fordelt blandt de fremmødte. Der var langt mindre affald
målt i kilo end tidligere år. Der var rigtig meget småt affald – dvs. cigaretskod,
slikprodukter, metalkapsler, tomme cigaretpakker, toiletartikler osv. – alt sammen ting,
der slet ikke hører hjemme i naturen. Der blev indsamlet 60 kg, heraf 55 dåser.
Indsamlingen afsluttedes ved Yachtklubbens terrasse med lækker suppe m/ris og
hjemmebagt brød sponsoreret af Norsminde kro.
Mange tak til deltagere og sponsorer.
Cykelsti
Den 1/7 2020 kunne vi læse i Lokalavisen Syd, at rådmanden for Teknik- og Miljø
Bünyamin Simsek havde inspireret Venstre til bl. a. at fremsætte følgende forslag til
efterårets budgetforhandlinger i Aarhus kommune:
”At Venstre kræver, at alle oplandsbyer bliver koblet på hovedcykelinfrastrukturen med
cykelstier … så de ikke længere skal kæmpe sag for sag”
KN skrev til Bünyamin Simsek og Lokalavisen Syd for at gøre opmærksom på den
manglende videre førelse fra rundkørslen i Ajstrup og til Ajstrup Strand – en strækning på
2,31 km.
Det resulterede i en henvendelse fra Lokalavisen, hvor journalist Kim Skovrup Andersen
aftalte møde med formand og kasserer. Vi blev interviewet mens vi kørte strækningen ad
Ajstrup Strandvej til stranden og videre til Norsminde, hvor det jo var tydeligt, at
cykelstierne fra Odder stopper. Strækningen tilbage til rundkørslen foregik ad
Norsmindevej, hvor udfordringerne for cyklister og andre bløde trafikanter også er stor.
Mødet resulterede i en artikel i Lokalavisen Syd den 12/8 2020.
Vi påtænker et event ved NFFS i 2021, med mulighed for indsamling af JA-stemmer til
cykelstien.
Desuden arbejdes der med at vi får en trafiktælling på strækningen i april – juni måned.
Medlemmer
Medlemstallet voksede i 2020 fra 66 til 85 medlemmer – en fremgang på 31,8%.
Medlemmerne fordeler sig med 74 husstande og 11 foreninger/virksomheder. Det er
tydeligt, at fællesspisningerne giver medlemsfremgang blandt vores private husstande.
Men vores samarbejde på tværs af kommunerne og koordinering af projekter giver nye
forenings- og virksomheds medlemmer. Nu håber vi på bedre tider for samvær og aktivitet
i 2021.
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Input fra Margit til formandsberetning 2020
Vedr. Det Grønne Partnerskab, NFFS og andre tiltag Syd for fjorden
Det Grønne Partnerskab:
Det går trægt med fremdriften af projekterne i Det Grønne Partnerskab. Det er svært, at få
alle midlerne i hus på en gang til alle projekterne. Styregruppen har derfor vedtaget en 3faset opdeling af projekterne, så vi forhåbentlig kan undgå at returnere allerede indkomne
bevillinger.
Fase 1 - Kysing projektet:
Her mangler 300.000 kr. før projektet kan igangsættes. Der er gang i fondsansøgninger, og
til maj må der gøres status. Her udløber frist for brug af tildelt bevilling.
Odder Kommune planlægger en samlet vision for området.
Fase 2 - Norsminde havn:
Vi har droppet ideen om en naturlegeplads. Driften er problematisk, da det er en privat
grund (Odder Kommune drifter ikke sådanne), og det er dyrt med et årligt tilsyn, som
loven kræver.
Men vi har i dec. 2020 modtaget midler (180.847 kr.) til opførelse af et madpakkehus fra
Odder Kommunes pulje til byforskønnelse. Støtten dækker materialeudgifter og opsætning
af madpakkehus samt indkøb af 4 borde/bænkesæt med plads til ca. 24 personer.
Madpakkehuset placeres ved siden af den nye toiletbygning, og hvis pengene rækker
etableres desuden en udendørs vask ved den nye toiletbygning, så vask af hænder kan
foregå udendørs.
Odder Kommune opsætter desuden et affaldsstativ og sørger for tømning af denne.
Huset opføres i materialer med lang holdbarhed og et minimum af vedligeholdelse.
Havnefonden har opsyn og vedligehold varetages af KN og medlemmer.
Odder kommune og KN’s konsulent indhenter tilbud på udførelsen.
Fase 3 - Øvrige projekter:
Øvrige projekter i Det Grønne Partnerskab (ny belægning langs havnekajen, kort og
infotavler, borde/bænkesæt, oprensning af mose sø m.m.)
Fremtiden:
I maj må der gøres status over, om Det Grønne Partnerskab kan videreføres i sin
nuværende form. I KN mener vi, at der er brug for bedre kommunikation med partnere og
foreninger – og måske nye interessenter syd for fjorden. Drevet i stil med Nord for fjorden,
hvor der søges midler til enkelte projekter. Med 2 årlige møder og måske et årligt
fællesmøde for de 2 kommuner. Emner der kan tages op er f.eks.: parkering på og
omkring havnen, fjorden samt biodiversitet. Dog vil det være deltagerne, der er med til at
definere indholdet i samarbejdet.
NFFS:
I 2020 måtte vi jo aflyse pga. Corona. Vi håber meget, at det kan gennemføres i år. Vi er
forhåbentlig kommet langt i vaccinationsprogrammet til den tid, men vi må selvfølgelig
rette os efter myndighedernes forskrifter. Vi indkalder i hvert fald til et planlægningsmøde,
så snart det er muligt. Der bliver marked med boder, aktiviteter og feststemning, som der
plejer. Det trænger alle vist til. Måske kommer der også nye ideer på bordet.
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F. eks. vil vi gerne støtte op om arbejdet med at få etableret en cyklesti fra rundkørslen i
Ajstrup ned til stranden. I vores infotelt påtænker vi en fortsat underskriftsindsamling til
gennemførelse af cykelstien.
Andre tiltag Syd for fjorden:
Kompost:
I efteråret kunne man aflevere privat haveaffald hos Anne Arentoft på Kysinggård. Det gik
rigtig godt, og Anne siger tak til alle, der bidrog til ”cirkulation af lokale næringsstoffer”.
Det var passende mængder, der kom ind, og Anne har lige indkøbt 50 stk. højbede på hjul,
som skal bruges til den kompost, der kommer ud af det. Kysinggård vil gerne dyrke og
sælge økologiske grøntsager.
Det bliver spændende at følge.
Historisk hot spot lige udenfor havneområdet:
Saksild Lokalråd har tilbudt os oprettelse af et hot spot.
Det skal indeholde info om fiskerierhvervet i Norsminde før og nu, og skal bl.a. udarbejdes
af Lokalhistorisk Arkiv i Saksild.
Ole Grøn skal lave et kunstværk der markerer stedet.
Vi ansøger Naturstyrelsen om tilladelse hertil, da de ejer arealerne.
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Input fra Vinni til formandsberetningen 2020:
Grundlovsdag 2020:
Sidst vi havde Grundlovsdag var desværre også en ”skrabet” udgave, grundet Corona.
Vi havde været heldige at få en ny flagstang, doneret af Fordelingsrådet i Odder Kommune.
Den blev opsat ved mange gode praktiske kræfters hjælp.
Flaget blev hejst den 5 juni med en sang og en lille dram for at holde Coronaen på afstand.
Grundlovstalen i Thomsens Have, blev der desværre ikke noget af, og vi er
meget spændte på næste Grundlovsdag…, og læg gerne hovederne i blød, vi skal
have fundet den næste taler.
Naturens Dag:
Denne dag er min store passion.
I 2020 var anden gang vi i KN afholdt Naturens dag, som finder sted hvert år over hele
Danmark og er et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen og Friluftsrådet.
Her i Norsminde fangede vi krabber, lavede krabbevæddeløb og bagte fladbrød over bål.
Der deltog ca. 60 personer om formiddagen.
Efter frokost gik ca. 15 børn og voksne ind syd om Norsminde fjord, på diget mod Kalvø for
at kigge efter fugle.
Vi så mange ænder, gæs og flere små fugle, og det bedste var, da vi gik tilbage mod
slusen, at vi så en havørn højt oppe under de grå skyer. Den er her jævnligt - så kom nu
ud og kig efter den. Det er fantastisk!
I år 2021 er Naturens Dag anden søndag i september, husk at sætte et X.
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Input fra Grete til formandsberetningen 2020:
Vedr. fællesspisning:
Normalt plejer vi jo at få noget at spise, når vi holder generalforsamling, dette må vi pga.
Corona desværre undvære i år.
Dog er der andet, vi har kunnet det sidste år - nemlig at gennemføre 2 af vores 4 planlagte
fællesspisninger, der som altid var en succes.
Efter sidste års generalforsamling afholdt vi en fællesspisning udendørs, da vi jo ikke måtte
forsamles så mange indenfor. Så torsdag den 13. august kl. 18.00 på stranden/engen ved
vinterbadebroen, afholdt vi vores første fællesspisning.
Vejret var godt og vi havde en rigtig hyggelig aften med sang og musik. Mange havde selv
medbragt stole eller tæpper, så det foregik i en dejlig stemning. Maden fik vi leveret fra
Møllers Gastronomi i form af en picnic boks, der var rigtig lækker. Der deltog 30 personer
til dette arrangement.
Den anden fællesspisning foregik den 1. oktober kl. 18.00 i Ajstrup forsamlingshus. Også til
dette arrangement var der tilmeldt 30 personer. Aftenens menu den lækre
”Fisketallerken” blev leveret fra Fiskehuset i Norsminde. Alle syntes det var en god aften.
Vi havde planlagt vores tredje fællesspisning som en julefrokost den 20. november. Den
skulle have fundet sted i Saksild kulturhus med mad fra " Mad hos Mads " , men dette
kunne vi pga. Corona restriktionerne ikke gennemføre.
Også den sidste fællesspisning har vi måttet aflyse. Det skulle have været i februar 2021.
Vi håber selvfølgelig på at kunne gennemføre nogle fællesspisninger i løbet af efteråret
2021. At vi til den tid igen kan mødes som før Corona, og at I igen vil bakke op om dem.
Til sidst vil jeg gerne gøre opmærksom på, at man til fællesspisningerne gerne må invitere
2 personer med, der har tilknytning til området, selv om de (endnu ikke) er medlem af
Krydsfelt Norsminde.
Selvfølgelig såfremt der er plads til det – info vil fremgå af indkaldelsen.
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Fortsat input fra Mie til formandsberetningen 2020:
Afslutning
Ja som I kan høre, er foreningen stadig meget i live og selv om aktiviteter er blevet aflyst,
er der stadig meget bestyrelsesarbejde for at holde gang i foreningen.
Vores forening har jo ikke et klubhus som så mange andre. Vi har arvet et gammelt telt fra
den nedlagte forening Norsminde Bylaug. Det er nu udtjent, derfor har vi nu søgt midler til
et fleksibelt møderum – et telt - som vi kan bruge ved alle vores aktiviteter i
sommerhalvåret. Vi har fået tildelt 10.000 kr via fordelingsrådet i Odder Kommune.
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.
En tak til alle vores aktive medlemmer. Vi har medlemmer i underudvalg, der er med til, at
vi har mulighed for at have gang i diverse aktiviteter. Også en tak til den store
medlemsdeltagelse vi har ved vores aktiviteter - det er det, som giver foreningen liv.
I år siger vi farvel til Sven, der har været suppleant i vores bestyrelse i 4 år. Sven har
været et meget stort aktiv i al det praktiske arbejde i foreningen. Sven har styret
flagstangs nedtagelse og opsætning. Han er primus motor i opsætning af bord/bænke og
laver dem endda selv. Han er med til at sætte telte op og tage telte ned samt rydning af
diget, så det er farbart på gå-ben.
Sven har lovet, at selv op han ikke er medlem af bestyrelsen, vil han fortsat være et aktivt
medlem til at udføre de praktiske opgaver.
Benny vores næstformand har desværre også meddelt, at han på grund af
helbredsmæssige årsager i familien bliver nødt til at trække sig fra bestyrelsen.
Vi vil dog forsat møde Benny i vores foreningsarbejde og især i forhold til vores tætte
samarbejde med vinterbadeklubben.
Jeg vil afslutte formandsberetningen med at takke af som formand.
Jeg har været formand i 4 år, og nu skal der andre kræfter til.
Det har været en stor fornøjelse og (stort arbejde) at lære så mange gode mennesker at
kende igennem dette foreningsarbejde.
Det er opløftende at mærke, at vi sammen kan gøre en forskel i vores lokalområde og
samtidigt få gode stunder sammen.
Jeg vil meget gerne fortsat arbejde i foreningen, som aktivt medlem eller eventuelt som
suppleant i bestyrelsen.
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