Nyhedsbrev ultimo juni 2021
Kære medlemmer
Generalforsamling i Krydsfelt-Norsminde
Så lykkedes det endeligt at få afholdt den længe ventede generalforsamling, som desværre var blevet
rykket et par gange grundet Corona udfordringer.
Men mandag den 14. juni fik vi afholdt generalforsamlingen - denne gang i Ajstrup forsamlingshus - hvor
vi havde god plads og et dejligt lokale. Der var et pænt fremmøde, dog ikke så mange som tidligere,
hvilket nok stadig skyldes Corona usikkerheden.
Vi fik valgt en ny bestyrelse, Freja stod op og holdte en fin takke tale for Mie, som efter 4 år havde valgt
at stoppe på formandsposten, heldigvis har Mie sagt ja til at fortsætte i bestyrelsen som suppleant, så vi
stadig kan drage nytte af Mie´s store erfaring i bestyrelsen.
En stor TAK til Mie fra os alle for det store arbejde og de mange projekter, som Mie har været med til at
føre ud i livet gennem de 4 år.
Også en stor TAK for arbejdet i bestyrelsen til Benny Bjerregaard, (næstformand), til Sven Thomsen
(suppleant) og til Ejner Damsgaard (revisor suppleant), der alle ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Bestyrelsen er igen intakt, og vi siger alle tak for valget og stort velkommen til vore nye
bestyrelsesmedlemmer, som I nok alle kommer til at møde, når vi snart ses igen.
Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 21.00 der var ingen efterfølgende temaer, grundet Corona.
Formandsberetningen er medsendt dette brev som fil.
Referat fra generalforsamlingen er medsendt dette brev som fil.
Oversigt og kontakt info. om den nye bestyrelse er medsendt dette brev som fil.
Alle filerne kommer på hjemmesiden i løbet af weekenden.
Der er brug for hjælpere/frivillige til forskellige opgaver, som vi håber, der er flere som vil byde ind
på bl.a.:
Naturens dag der afholdes den 12/9. Her mangler vi min. 2 udvalgsmedlemmer, der vil deltage i
planlægningen og gennemførelsen.
I udvalget er der i forvejen Connie Errboe og Vinni Jensen – Kontakt gerne Vinni på tlf. 40267269 eller
via mail: vinnijensen@gmail.com
Norsminde For Fulde Sejl afholdes på havnepladsen den 14. august kl. 11.00 til 17.00
Her bliver der også brug for frivillige til flere forskellige opgaver – meget mere herom senere, men sæt
gerne allerede nu kryds i kalenderen til denne spændende dag, hvor der er masser af aktiviteter for både
børn og voksne.
Projekt Cykelsti helt til Ajstrup Strand, der afholdes et politiker møde ved CampOne den 9/9, kl. 16.30
til 18.00 sæt kryds i kalenderen.
Vi ønsker flere medlemmer, vi har de seneste år oplevet en positiv flot medlemsfremgang, og denne
trend vil vi gerne fortsætte – da vi er overbeviste om at ”Flere kan mere” så du må meget gerne prikke
til naboen, eller andre mulige i området om de kunne være interesseret i at bakke op om fællesskabet
ved at tegne et lille medlemskab til kun kr. 150,- om året.
Husk det altid er muligt at læse referater fra både bestyrelsesmøder, generalforsamling mv. på vores
hjemmeside under https://www.krydsfelt-norsminde.dk/om-os
Vi forsøger hele tiden at holde hjemmesiden opdateret, også en stor TAK til Janus Wejdling for dette
flotte arbejde.
I ønskes alle en rigtig god sommer
Hilsen fra bestyrelsen i Krydsfelt-Norsminde

