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Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Margit Bryder, Grethe Christensen 

Afbud fra: Benny Bjerregaard og Sven Thomsen. 

Ordstyrer: Mie Wejdling. 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 

Mie 

Aktiviteter    

NFFS NFFS møde den 22. feb. Kl 19 til 20 

Ref.: 

Grundet corona er det måske ikke muligt 

med ovenstående møde. Margit sender mail 

til alle medarrangører (lokale klubber og 

Lions) for at vejre stemningen for en 

gennemførelse af NFFS. M.h.t planlægning – 

opstart marts/gennemførelse i juni. ELLER 

udsættelse til maj med gennemførelse midt i 

august. 

Opfølgning Margit 

Projekter    

Nord for fjorden Henvendelse fra Beboergruppe om parkering 

Ref.: 

Vi har koordineret de 2 grupper, der arbejder 

med parkering. Processen er i gang. Vi 

afventer nyt. 

Trafikgruppen:Cykelsti 

Ref.: 

Der er kræfter i gang for at få etableret 

fortsættelse af cykelstien fra krydset i 

Ajstrup ned til stranden. Ajstrup Camping og 

Ajstrup Grundejerforening støtter op. Freja 

koordinerer med Grundejerforeningen efter 

møder i trafikgruppen. God ide med 

trafiktælling til foråret. 

Opfølgning Mie Freja  

Syd for fjorden Madpakkehus  

Ref.: 

Merete Johannsen, Odder Kommune arbejder 

videre med projekt madpakkehus på havnen, 

hvor der skal indhentes tilbud. Konsulent 

Bendt Nielsen har udfærdiget en tegning, 

hvor huset har ens taghældning med den 

nye toiletbygning. 

Opfølgning Mie Freja 

Vinni 

Margit 

Bestyrelses-arbejde    

generalforsamling Tjekliste –  

Dagsorden til generalforsamlingen 

Oplæg til formandsberetning  

De praktiske opgaver 

Regnskab og Budget 22 

Ref.: 

Vi enedes om tilføjelser og ændringer til 

dagsorden og formandsberetningen. Mie 

retter til og sender ud til bestyrelsen, og 

Freja gennemgår det sproglige. 

Formandsberetningen lægges ud på vores 

hjemmeside efter generalforsamlingen. 

Opstart  Alle 
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De praktiske opgaver er aftalt og på plads. 

Bestyrelsen underskrev nyt regnskab og 

budgetforslag. Denne vedlægges til 

medlemmerne, når de indkaldes  til 

generalforsamlingen 15. marts 2021. 

Kasserer Økonomi og medlemmer 

Ref.: 

Vi har haft stigende medlemstal, og 

økonomien er god, da vi ikke har haft 

væsentlige udgifter i 2020. 

orientering Freja 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 

Ref.: 

Sendes ud sidst i februar. Emner: 

Ansøgning om telt via Saksild Lokalråd, 

madpakkehus, generalforsamling, 

fællesspisning. 

Drøftelse Mie 

Næste møde og 

hængepartier 

Ref.: 

Aftales efter generalforsamlingen. 

 Alle 

Evaluering Hvordan gik mødet? 

Ref.: godt – som vanligt. 

 Alle 

Datoer – tid og sted  Ref.: 

Aftales efter generalforsamlingen. 

 Margit 

 


