Referat fra Møde den 15. maj 2020, Nord for fjorden mellem CBA (Center for Byens Anvendelse),
Aarhus kommune (AAK), Naturstyrelsen (NST) og Krydsfelt-Norsminde (KN), samt foreninger i
området.
Tilstede: Jørn Rasmussen (Jolleklubben og Havnefonden), Leif-Henning Jensen (Kajakklubben og Ajstrup Strand
og Norsminde Grundejerforening), Benny Bjerregaard (BMV og KN), Jonna Toft (Beder-Malling Vinterbadeklub,
BMV) Mie Wejdling (KN) og Freja Laustsen (KN, Trivsel ved stranden og Ajstrup Strand og Norsminde
grundejerforening), Grete Duvå (Grundejerforeningen Mariendal Havbakker)
Afbud: Andy Tomes (CBA-AAK) Knud Erik Hesselberg (NST), Sven Thomsen (Ajstrup Strand og Norsminde
Grundejerforening),
Mødeleder: KN. Mie Wejdling
Referent: KN. Benny Bjerregaard

Punkter:
1.Opfølgning på referat og sidste møde den 1.november 2019 (Bilag)v/ Mie Wejdling
Vil ske ved de enkelte punkter
2.Velkommen til vores nye medlem Grundejerf. Mariendal Havbakker orientering v/ Grete Duvå
Blev budt velkommen som ny forening i KN. De har PT 150 husstandsmedlemmer.
De var glade for at få besøg af to fra KN. Som kunne fortælle om, det at være medlem af denne. De var ikke i
tvivl om de fordele, der er ved at være medlem af foreningen i forhold til samarbejde med bl.a. kommunen og
andre interessenter.
Selve bestyrelsen, arbejder kun udelukkende med de opgaver der er i forhold til deres vedtægter. Vedr. social
arrangementer er der nedsat et udvalg , bl.a. medlemmerne , der står for arrangementer bl.a. vinsmagning
3.Kajakklubben - orientering v/Leif-Henning Jensen
Vedr. Krible-Krablebroen: Broen bliver flittig brug af kajakroerne. Der har dog vist sig nogle udfordringer med
høj og lavvande, så der dermed er blevet besluttet at broen forlænges med en sektion mere, så den kommer
længere ud i vandet, og dermed ikke står på grund ved lavvande.
4.Fitness ved stranden v/Trivsel stranden orientering v/ Freja Lausten
Redskaberne bliver flittigt brugt, og der er opsat et bord/bænkesæt. Da arbejdsgruppen omkring etablering af
fitness redskaber, nu er udført er Arbejdsgruppen nedlagt. Der skal lyde en stor tak til gruppen for det arbejde
der er lagt i at få etableret Fitness redskaber ved stranden.
5.Havnefonden – Orientering om kommunikation om slæbested v/ Jørn Rasmussen, Knud Erik Hesselberg
Jørn kunne oplyse at det fungerer fint med at slæbestedet er lukket, og de dermed skal bruge slæbestedet på
havnen i stedet for, også selv om det koster penge
6. Erhvervsfiskeri i Norsminde v/ Knud Erik Hesselberg (NST)
KNH var ikke tilstede, så punktet er også med på næste møde.
Jørn kunne dog oplyse, at der er en erhvervsfisker i Norsminde, som også sejler ind i fjorden. Når han stopper
med fiskeri, vil Odder kommune ikke længere tillade erhvervsfiskeri på fjorden.
Erhvervsfiskeren skal selv sørge for oprydning på området, hvor han ligger.

7. Jolleklubben orientering v/Jørn Rasmussen
Jolleklubben vil gerne have udskiftet de rådne borde/bænkesæt – der er brug for 4-5 sæt – Andy lovede ved
sidste møde, at se på lageret og vende tilbage.
8.P-pladssituation ved Havneområdet/KN Mie Wejdling og Freja Laustsen
Havneområdet er i perioder ofte meget besøgt, så området nærmest strander til af biler, da der er for få
pladser.
Der er P pladser omkring Jolleklubben, som kunne udnyttes noget bedre, hvis der blev skiltet med det, og en
oprydning af bl.a. træer, så man kan se at det er en Parkeringsplads.
KN vil opfordre til en drøftelse mellem Odder og Århus kommune om hvad der kan gøres for at skabe flere Ppladser.
9.Hvordan ser Borde – bænke situationen ud i vores område? v/KN Mie Wejdling
Der mangler fortsat flere bænke og evt. borde langs stranden, især fra den kommende helårs bro og om til
havnen. Men også fra svinget/indkørsel ud for Engbovej og om mod Mariendal.
Vi har tidlige fået bænke fra Århus Kommune, og KN vil undersøge muligheden for at få flere opsat i området.
Flere trænger også til en udskiftning.
Der er tidligere blevet bevilget 10.000 kr til jolleklubben, til køb af pavillon eller andet, de kunne måske bruges
til borde/bænke.
KN. Vil undersøge dette ved Århus Kommune.
10.Badebroer v/ Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde Grundejerforening / Leif-Henning Jensen
Helårsbroen er nu en realitet, og vil blive sat op. Der forventes indvielse af badebroen efter den 25 maj.
11.Stier v/ Grundejerforeningen Ajstrup-Norsminde v/Leif-Henning Jensen og Sven Thomsen
P.G.A. Covid19, har der ikke været afholdt nogen møder med Århus Kommune om projektet. Der mangler
afklaring med private lodsejere, ligesom der skal myndighedsbehandles og tages hensyn til strandbeskyttelse.
Den nedsatte arbejdsgruppe (Andy, Knud Erik, Leif-Henning og Sven) går i dialog og finder løsning og fremdrift.
12.Beder-Malling Vinterbadeklub orientering v/Jonna Toft
JT. Orienterede om hvor klubben er i dag, og om fremtiden.
Bl.a. at klubben gerne vil købe en mobilsauna, som kan stå i området fra september til maj. Placeringen vil
enten være ved P. pladsen på Strandbovej, hvor den PT står i nogle weekender. Vi kunne dog godt tænke os, at
den kom til at stå i buskadset ved ”damernes vogn”.
- Det kunne også være ved en af de to hvide toiletbygninger, hvor vi godt kunne tænke os at bygge permanente
faciliteter, som dermed også kunne bruges af foreninger/ daginstitutioner
Der er sendt en projektbeskrivelse til Kommunen, som vi har en god dialog og samarbejde med.
Der er sendt brev til kystdirektoratet om opsætning af mobilsauna, for 20/21, der er dog ikke kommet svar i nu.

13.Hybenroserydning 2021? v/KN og Andy Tomes
Der er ingen midler til det i 2020, hvordan det ser ud med økonomi til det i 2021, må vi afvente til Andy kan
deltage i mødet
14.Orientering om nyt fra KN v/Mie Wejdling
På grund af Covid19, er der arrangementer under KN, der at aflyst. Det gælder bl.a. Norsminde For Fulde Sejl
og Grundlovsmødet om eftermiddagen. Der vil dog blive afholdt flaghejsning kl. 10 Grundlovsdag
Naturens dag i september forventes afholdt.
15.Orientering om nyt fra Århus Kommune v/Andy Tomes
Udsat til næste gang
16.Orientering om nyt fra Naturstyrelsen v/ Knud Erik Hesselberg
Udsat til næste gang
17.Information om Det Grønne Partnerskab i Odder kommune v/KN Mie Wejdling
Der arbejdes på at finde midler til en Naturlegeplads ved havnen, og et madpakkehus i nærheden af
toiletbygningen.
Ved Himmel & Hav arbejdes der på at få et handicaptoilet og et shelter.
18. Evt.
Odderkystens Fællesudvalg, der er en paraplyorganisation for 21 fritidsgrundejerforeninger i Odder kommune
har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring, arbejdsskade- og ansvarsforsikring, der dækker alle 21
grundejerforeninger.
DGI har en lignende aftale som de foreninger, der er medlem der, kan nyde godt af.
Måske kunne der laves en lignende aftale i Beder– Malling og Ajstrup Fællesråd, der er over 100 foreninger
tilsluttet.
KN vil undersøge dette nærmere.
Foreningerne opfordrer KN til, at der på KNs hjemmeside henvises til de forskellige foreningers hjemmesider.
Det forlyder at toiletbygningerne ved Ajstrup Strand vil blive renoveret i år.

