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OPSAMLING FRA BORGERMØDE I NORSMINDE: Den 07.03.2017 kl. 19.00 – 20.30 i Yachtklubben 

 
Tilstede: ca. 70 borgere samt arbejdsgruppe: Mette Møller Stenkjær, Karin Cardel, Maria Tuxen-Justesen, 
Anni Marquard (Krydsfelt Norsminde), Marianne Hartvig (Krydsfelt Norsminde) Sine Raunkjær (Krydsfelt 
Norsminde) 
 

1. Velkomst v/Mette Møller Stenkjær 
Kort præsentation af arbejdsgruppen. Formålet med mødet var at skabe tydelighed omkring 
beslutningsgange og borger inddragelse i forbindelse med realisering af projekter i Norsminde – både i 
8340 og 8300 delen af byen. 

 
2. Fra idé til projekt – hvordan har du som borger indflydelse? v/Mette Møller Stenkjær 
Arbejdsgruppen har lavet en procesmodel (vedhæftet opsamlingen), og procesmodellen blev 
præsenteret. Procesmodellen viser – 

 At der er flere faser i et projekt: opstart, modning, høring, udførelse og drift/forankring 

 Involvering og høring i forbindelse med realisering af et projekt 
 
       Procesmodellen viser også, hvilke mulige veje man kan gå for at gennemføre et projekt – 

1. Som privat person 
2. Som privat person med hjælp fra Krydsfelt Norsminde 
3. Igennem Grønt Partnerskab   
4. Kommune 

 
Herefter var der opklarende spørgsmål til modellen. 

 
3. Gennemgang af Krydsfelt Norsmindes aktivitets oversigt v/Anni Marquard 
Anni gennemgik baggrund for Krydsfelt Norsmindes tilblivelse og forløbet frem til i dag med fokus på 
de rammer, som er forskellige afhængige af, om det sker i 8340 Malling eller i 8300 Odder. 

 
Aktivitetsoversigten giver et overblik over  

 hvilket regi de forskellige projekter ligger i  

 hvem der er ansvarlig for det enkelte projekt 

 hvor langt et projekt er i processen jævnfør procesmodellen 
 

Aktivitetsoversigten viser, at det har betydning, hvilken kommune et projekt er forankret i. Rammen i         
Aarhus er borgerstyret, og i Odder Kommune er rammen Grønt Partnerskab, hvor Krydsfelt Norsminde 
også indgår som en part (se nedenfor) 

 
Herefter var der opklarende spørgsmål til oversigten. 

 
4. Opsamling og afrunding på borgermødet v/Mette Møller Stenkjær 
De fremmødte borgere tilkendegav på mødet, at  

 procesmodellen og aktivitetsoversigten har givet den efterspurgte forståelse for, hvordan 
ideer bliver født, udviklet og gennemført 

 det gav klarhed for Krydsfelt Norsmindes arbejdsform og involvering i de forskellige 
projekter 
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Aftalt: 

 Opsamling, procesmodel og aktivitetsoversigt bliver tilgængelig på Krydsfelt Norsmindes 
hjemmeside 

 Hvis der er spørgsmål til de enkelte projekter henvises der til de enkelte projekts ejere 
jævnfør aktivitetsoversigten 

 Krydsfelt Norsminde vil forsøge at være forum for overblik/opdatering af diverse projekter, 
og som borger er man selv ansvarlig for at opsøge viden på de ting man er interesseret i. 

 Krydsfelt Norsminde vil undersøge muligheden for at etablere en notifikation til tilmeldte, 
når der lægges nyheder op på hjemmesiden 

 Arbejdsgruppen bag borgermødet nedlægger nu sig selv 
 

5. Forespørgsel om opbakning til KFN arbejde og metoder v/Anni Marquard og Mette Møller 
Stenkjær 
Krydsfelt Norsminde eftersøgte afslutningsvis en respons på sit arbejde og den arbejdsform, som 
Krydsfeltet benytter. 
 
Deltagerne på mødet udtrykte stor opbakning og tilslutning til Krydsfeltets arbejde og arbejdsform. 

 
 

Kort om rammen for samarbejde i et Grønt Partnerskab - Syd for fjorden 
(Kontaktperson Christian Kristensen, Odder Kommune christian.kristensen@odder.dk) 
 

 Et Grønt Partnerskab bygger på lokale ideer og ønsker. For at kunne blive gennemført kræver det, at de 
involverede ejere bakker op om ideerne, og at det er muligt at få de nødvendige myndighedsgodkendelser 

 Det er ofte et stort puslespil at få finansiering på plads. Som regel bemyndiger partnerskabet en minde styre- 
eller arbejdsgruppe til at forestå dette arbejde – typisk bestående af initiativtageren og repræsentanter for 
myndigheder 

 Når hele eller centrale dele af finansieringen foreligger, ansøges konkret om myndighedstilladelser 

 Når myndighedstilladelser foreligger – inklusive de obligatoriske høring og offentlighedsprocedurer, der 
måtte være lovkrav om eller skønnes behov for at myndighederne – kan udførelsen gå i gang 

 Partnerskabets ideer fordele ud på de fremtidige ejere og driftspartnere, økonomien afrapporteres, og 
partnerskabet opløses 

 Krydsfelt Norsminde har i tæt samarbejde med en ekstern konsulent, Odder og Aarhus Kommune, 
Naturstyrelsen, samt en række lokale interessenter i marts 2016 godkendt et samlet partnerskab (som 
beskrevet ovenfor) 

 

Kort om rammen for samarbejde i Aarhus Kommune - Nord for fjorden 
(Kontaktperson Krydsfelt Norsminde, formand@krydsfelt-norsminde.dk)  

 
 I Aarhus Kommune, nord for fjorden, koordinerer Krydsfelt Norsminde indsatsen for at realisere 

delprojekterne i Idékataloget, som aftalt på mødet med Grønt Partnerskab i marts 2016. 

 Dialogen med Aarhus Kommune har været i gang siden mødet i marts 2016. Aarhus Kommune har mulighed 
for at prioritere, hvordan man vil anvende kommunale midler i overensstemmelse med lokale ønsker 

 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Norsminde Jolleklub, Norsminde Kajakklub, Ajstrup Strand og 
Norsminde Grundejerforening samt Aarhus Kommune og Krydsfelt Norsminde 

 Gruppen arbejder, i tæt samarbejde med styregruppen for Grønt Partnerskab, for at udarbejde en fælles 
strategi for vedligeholdelse og udvikling af området nord for fjorden 

 Krydsfelt Norsmindes rolle i projektet er udelukkende at koordinere aktiviteterne og dialogen til relevante 
myndigheder. Det er de enkelte foreninger og klubber som selv er ansvarlige for aktiviteterne og projekterne 

 


