Nyhedsbrev 5. marts 2022
Kære medlemmer
Foråret er på vej, solen skinner, og der er plantet forårsblomster ved Madpakkehuset i Norsminde.
HUSK vores generalforsamling mandag den 14. marts 2022, kl. 19:00 i Yachtklubbens lokaler, Norsminde Havn
indkaldelse og dagsorden blev udsendt den 5/2. Gerne tilmelding via mail til: kasse.xfelt@gmail.com
Fællesspisning - Tilmelding og detaljer - se medsendte invitation
Den 29. marts bliver den første fællesspisning i 2022 (udsat grundet Corona) Her besøger vi BMI, og skal spise i
Cafe Klubånd, denne aften skal vi høre om de mange tiltag der foregår i BMI i øjeblikket.
HUSK Affaldsindsamlingen 2022 - søndag den 3. april 2022, kl. 9.30 til 12,
som koordineres af Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening i samarbejde med DN og KN.
Vi mødes ved Fiskehuset til morgenkaffe kl. 9:30 – du kan tilmelde dig her: www.ajstrupstrand.dk/kontakt/
Havneudvidelse og dumpning af sediment nær Mariendal og Ajstrup Strande - Den planlagte udvidelse af Aarhus
Havn indebærer samtidig, at der skal dumpes 5,3 mil. m3 giftig slam ud for Fløjstrup Strand. Det har medført flere
høringssvar – bl.a. fra Mariendal Havbakker og Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeninger – se dette her:
www.ajstrupstrand.dk/wp-content/uploads/2022/03/Hoeringssvar-dumping-slam-280222.pdf og til hele høringen
her: https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-lokalplan-nr-1163-udvidelse-af-aarhus-havn
SPOTPUNKT - NYT PÅ NORSMINDE HAVN:
Lokale kræfter arbejder på at lave et spotpunkt, hvor titlen bliver ”Mellem hav og fjord”. En ny kulturhistorisk
lokalitet på havnen, som kreeres af lokale kunstnere - billedkunstner Ole Grøn her fra Norsminde samt
stenhuggerkunstnerne Ingrid Christiansen og Tove Riis Hansen fra Saksild. Lisbeth Bonde, Arkivleder i Saksild, er også
medlem af planlægningsgruppen.
Projektet finansieres af Lokalrådspuljen samt andre fonde og indgår som et led i en række af historiske hotspots i
Odder Kommune. Saksild og Nølev er oprettet, og der kommer også ét i Kysing ved Himmel og Hav. Sigtet er at
oprette små historiske oaser, som kan udbrede og bevare den lokale historie.
Placeringen bliver på nordsiden tæt på Erhvervsfiskepladsen og er blevet godkendt af Naturstyrelsen, som ejer
arealet. ”Mellem hav og fjord” kommer til at visualisere livet på havnen og fjorden gennem tiderne i ord og
kunstneriske udtryk.
Lisbeth Bonde udarbejder teksten til en infotavle, hvor der også oprettes en QR kode med yderligere informationer.
Kunstnerne arbejder med ideer om en plantekumme i facon som en jolle. Den tænkes produceret i rustpatineret
cortenstål med siddepladser i træ (gerne drivtømmer) i begge ender. Beplantes med havtorn midt i båden. En bænk i
skibstømmer skal illudere en slags kajplads, som båden lænkes til.
Stenhuggerkunst med maritime udtryk – krabber, sæler, fisk og fugle kommer også med tiden til at pryde pladsen.
Gruppen sigter mod, at jolle og infotavle kan stå færdige til 11. juni, hvor der afholdes ”Norsminde For Fulde Sejl”.
Ole Grøn håber senere at kunne tilføje et lille fyrtårn på ca. 4 meter – også i cortenstål, som man kan gå op i og kikke
ud. Måske også med lys i. Hertil skal der dog først søges fondsmidler.
Donation: Til orientering kan vi også oplyse, at vi har fået doneret 25.000 kr. fra Lokalrådspuljen i Odder Kommune pengene må bruges til natur infoskilte og opgradering og forskønnelse af arealet ved Madpakkehuset.
Vi har også ansøgt Friluftsrådet samt hos Biodiversitetspuljen i Odder Kommuner om yderligere midler. På et
tidspunkt indkalder vi til en aktivitetsdag ved Madpakkehuset, nærmere herom følger.
I ønskes alle et rigtig godt forår
Hilsen fra bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde
Kurt Møller, formand, www.krydsfelt-norsminde.dk

