
  

Å grundejer forenings strategi 2017-2018 Å grundejer forenings strategi 2017-2018 
omkring “Kirkesti-Projekt”omkring “Kirkesti-Projekt” 

““Genetablering af den gamle kirkesti fra Å Strand til Brydegård Genetablering af den gamle kirkesti fra Å Strand til Brydegård 
samt etablering af sti til Vielandhøjs langdysse”samt etablering af sti til Vielandhøjs langdysse”



  

Indledning og Udgangspunktet

Udgangspunkt: 
Genetablere adgang til en meget smuk stykke natur i vores område 
til samfundet i en kultur-historisk sammenhæng 

Formål:
Genetablering af en gammel sti, 

den såkaldte ”gamle kirkesti fra Brydegård til Hagenskov” og 

Genetablering af offentlig adgang til Vielandshøj
en markant høj med mulighed for fanstastisk udsyn over hele bugt

Vielandshøjlangdysse

gl. 
kirkesti

Brydegård

Aa

Oversigtskort inklusive 
markeringer af den gl. 
kirkesti samt frednings-
området ved Vielandshøj og 
muren langs den gl. kirkesti.   
      

    Kort fra Geo Fyn A/S.



  

Projekt- og Ansøgningsforløb 2016-2018 

Oprettelse som frivillig forening på CVR: 9. November 2016

CVR-nummer: 38168827

Foreningens navn: Aa grundejer forening
Adresse: Å Strandvej 64, 5631 Ebberup
Ole Aabroe Hansen
Email: oah@vestfyns.dk
Type af frivillig forening: Andre organisationer og foreninger i.a.n. 94.99.00
Oplysningerne om din frivillige forening offentliggøres i det 
Centrale Virksomhedsregister (CVR) på Virk 

1. Ansøgning til Nordea Fond: 11. November 2016
Resultat: positiv - 3. Mai 2017 har Nordea-fonden bevilget 20.000,- kr.

2. Ansøgning til Albani Fond: 15. Oktober 2017 
Resultat: negativ - Albani Fond understøtter kun projekter I Odense

3. Ansøgning til EnergiFyn Almene Fond: 31. Januar 2018
Resultat: positiv - 5. April 2018  fik 21 ud af 314 projekter støtte
Aa grundejer og beboer foreing fik beviliget 53.000kr.
 

http://datacvr.virk.dk/data/


  

EnergiFyn Fond uddeling den 25. April 2018

For 13. år i træk udbetalte Energi Fyns to 
fonde den 25. april 2018 mere end 2,4 million 
kroner til 26 spændende fynske projekter. 

https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde/modtagere

Aa grundejer- og beboer  Aa grundejer- og beboer  
forening er en af dem…og forening er en af dem…og 
modtog 53.000 kr for sti-modtog 53.000 kr for sti-
projektet projektet 



  



  

Budget  

Opgave Beskrivelse

kr. 60.000 kr 20.000 kr. 30.000

kr. 25.000 kr. 15.000

kr. 5.000 kr. 5.000

kr. 5.000 kr. 3.000

Budgetudkast samlet kr. 95.000 kr 20.000 kr. 53.000

Projekt
Total 

Budget

Budget 
Nordea 

Fond

Budget 
EnergiFyn
Al. Fond

Etablering af sti med fast bund fra Å Strandvej 94 
til oldtidsvejens begyndelse samt sti mod stranden 
fra oldtidsvejens begyndelse. I alt ca. 150m. 
Omkosntinger er entreprenør omkostninger. Arbejdskraft
er frivillige fra Aa grundejer- og beboer forening

Informationstavle og Vejskilte
Omkostninger dækker materiale og trykkeri 
omkostninger for tavle og små rute skilte/afmærkning

Brochure og kort material til diverse ruter
Omkostninger dækker materiale og design hjælp
Til brochurer med rute vejledning og mobil tilknytning
på skilte

Projektstyring
Omkostningeer dækker leje af forsamlingshus til møder
og fordeling af arbejdsopgaver.



  

“Feddet”,  har en lang historie og stor lokal betydning som 
➔ åbent besøgsområde med badestrand
➔ natur reservat til fugle, smådyr og  typiske hede planter

Adgang til Feddet ved syd-vestsiden af Aa mog Brydegård stadigvæk ca. 80% 
af tiden ikke tilgængelig (uden vandtætte støvler)

1 bro midt i Aa er fjernet, som gjorte syd-vest siden adgang endu vigtiger

Situation og Status i 2017

Hvad skete i 2017:

1. Støtte fra Nordea Fond: 20.000Kr
- Projektplan lægning startede i Mai efter general forsamling
- Kontakt til Naturstyrelsen og Assens Kommune
- Kontakt til Odense Museet

- Mødet på Feddet i Oktober
- Møde med Naturstyrelsen og Assens Kommune i November

 → der var noget at lære her mht til fonds midler og 
arbejde med kommunen og Naturstyrelsen!!!



  

- Februar: Assens Kommue måler åen i Februar

- 14. Februar : Naturstyrelsen, Assens Kommune og Myllerup 
                            entreprenør mødtes og aftaler projekt opgaven  

- Marts: Assens Kommune starter at grave og øddelægger en kloakrør

- April: Nordea Fonden udbetaler penge: projekt arbejde kan starte nu ….

-  3. April: Vi bliver valgt af EnergiFyn Almene Fond og modtager 53.000 kr

- 25. April: Fondsuddeling af EnergiFyn Almene Fond

--  projekt plan ændringer i udarbejdelse...→  

Situation og Status i 2018



  

Status ved Aa bro ved kirkestien i April 2018

27. April 2018



  

Udvidet Projekt Strategi 



  

Udvidet – eller genskabt oprindelige - 
Projekt Strategi og Plan 

Arbejdsopaver 2018

● Genetablering af stien ved Aa til helårsbrug

● Etablering af stien op til Vielandshøj

● Etablering af Vielandshøj udsigtsplatform og tilgang til langdyssen

● Genskabe forbindelse af stien fra Gl. Kirkesti ind i Kobbelskov og til 
Brydegård

● Etablering af afmærninger på ekisterende stier  

● Etablering af Informationsbrochurer



  

Resultat fra 2017 og Plan for 2018

Det var planen for 2017:

➔ samle informations material
➔ etablere tavler
➔ møde med Odense By museet mht “oprydning” af Vielandshøj
➔ møde med Bjarne Hvid 
➔ etablere “trampe sti” til Vielandshøj med frivillig arbejdskraft
➔ 2 møder med Naturstyrelsen omkring kirke stien 
➔ 2 møde med Assens Kummune omkring Aa å
➔ Ny ansøgning til at videreføre projektet I efterår 2017 

Arbejdsopgaver for 2018:

● Realisere sti reparationen ved broen og ud til standen
● Realisere tavler, brochurer og kort 
● Realisere opdatering af web siden til at hoste kort og information omkring 

stier

● Bygge en yderlige bro med frivillige i Aa og få det sæt op
● Ny ansøgning til understøttelse af Camping pladsen mht badebro, 

kayaker, cykler - “vision vedvarende naturoplevelser 2020”



  

Udvidelse af projekt gruppen

Datoer til frivillig arbejde 

+ oprydning af hæk, ukrudt små træer ved Vielandshøj og 
digen ved åen

+ bro bygning (?)

+ opstilling af tavler

+ projekt møde til forberedelse af material til tryk

Projekt planlægning 2018 



  

Tak for jeres 
opmærksomhed!


