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Træt af støvproblemet
Den seneste tørkeperiode har bevirket at støv og støj igen er et større problem i sommerhusområdet.
Vi kender det alle. Følelsen af at gå eller køre i en støvsky er ikke rar eller at få en støvsky hvirvlet
ind over sin sommerhusgrund. Der er heller ingen som syntes det er sjovt at få støv på bøffen eller i
vinglasset. Vi løfter måske hånden som tegn på at der nødvendigvis skal køres meget langsomt og
at lægges mærke til egen støvsky. Flere henvendelser fra sommerhusejere er medvirkende til at
grundejerforeningen igen arbejder på tiltag som kan reducere både støv og støj problemerne.

Affaldsindsamlingen 2019
Den 31. marts mødte 35 personer op for at fjerne affald i og omkring vort
sommerhusområde. År for år ser vi en faldende mængde affald i vort
område. Det blev dog til ca. 400 kg, 220 dåser og ca. 1.300 cigaretskod.
Efter indsamlingen serverede Fiskehuset fiskefrikadeller og Norsminde kro jordskokkesuppe til
deltagerne. Tak til både sponsorerne for dejlig mad og alle fremmødte for en god søndag formiddag.

Krible-krable bro og Fitness redskaber
Disse projekter har været lang tid undervejs. Men er nu tæt på at falde på plads. Krible-Krable
broen monteres og sættes op i maj. Fitness redskaberne planlægges ligeledes sat op i maj.
Officiel invielse af Fitness redskaberne planlægges til onsdag den 5. juni kl. 12:00
Officielle indvielse af Krible-Broen finder sted lørdag den 8. juni ifm. ”Norsminde for fulde sejl”
arrangementet.
Vi håber mange vil få glæde af disse nye faciliteter som placeres i og ved Norsminde Havn. Det er
Norsminde Kajakklub og Interessegruppen Trivsel ved stranden som er bygherre på projekterne.

Generalforsamling 2019
Indkaldelsen til generalforsamlingen følger med dette nyhedsbrev. Generalforsamlingen foregår
fredag den 7. juni kl. 18:30 på Vilhelmsborg Hestesportscenter. Vi anbefaler at tilmelding sker via
vor hjemmeside - link her. Det er naturligvis også muligt at tilmelde sig via tilmeldingskupon.

Grundlovsmøde den 5. juni
Foreningen Krydsfelt-Norsminde afholder igen i år grundlovsmøde.
Kl. 10 vil der være flaghejsning ved Den gamle kirkeruin Gl. Krovej overfor krohaven i Norsminde.
Kl. 14 foregår mødet i haven bag Ishuset ved Norsminde Havn. Her vil Forstander for Efterskolen
for Scenekunst Heine Boe holde grundlovstalen. Ramsbjerg Spillemænd vil underholde samt spille
til fællessange. Medbring gerne en klapstol eller tæppe. Der bliver sat telt op til lejligheden.
Tag gerne selv kaffe eller øl med – men det kan også købes i området på havnen.

Brændeovnen
holddigvarm.dk, er en sammenligningstjeneste på brænde. Læs desuden mere om hvordan man
fyrer korrekt i sin brændeovn med en række gode råd og tips, videoer mm. Se mere her.
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