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e-mail: aagrundejerforening@gmail.com
www.aagrundejerforening.dk

Aktivitetsoversigt for forår og sommer 2023

1. Skærtorsdag d. 6. april 2023 kl. 10.00: Strandoprydning og arbejdsdag på feddet i 
samarbejde med naturstyelsen
Vi  samles i år for at rydde plast og andet affald op og fjerne røder af hybenrosen. 
Mødested:  Parkeringsplads overfor Aa Strand Campingplads. Bestyrelsen og naturstyrelsen 
sørger for sække og værktøj.
Forplejning: bestyrelsen sørger for drikkelse og Naturstyrelsen for sandwiches på 
parkeringspladsen ud for campingpladsen efter oprydningen.
Pga. forplejning bedes der tilmelding via dette link  1  

2. Kirkesti arbejdsdag d. 29. april 2023 kl. 10: Vedligeholdelses arbejdsdag på kirkestien
Formål: vedligeholdelsen af stien og diget, samt evtl. reparation af broer
Vi samles 1-2 gange om året – alt efter behov – for at sørge for at vores kirkesti og dige  
holdes fri for ukrudt og for at forhindre yderligere udbredelsen af siv over stien. 
Forplejning: bestyrelsen sørger for drikkelse.  

3. Kristi himmelfartsdag d. 18. maj 2023: Aa grundejer- og beboerforenings årlige 
generalforsamling 
Indkaldelsen til generalforsamlingen, samt sted og tidspunt udsendes senere.

4. Sankthansbål fredag d. 23. juni 2023:
Bålet tændes ca. kl. 21.00 efter båltale af Steen Zoffmann 
Forplejning: Aa Strand Campingplads tænder grillen og sælger drikkelse og grillpølser fra kl. 
19  - alle er inviteret!
Bålet: Vi håber vi igen at kan få samlet et flot bål, så gem venligst brændbart materiale!
Bålet vil blive stablet på benene søndag formiddag d. 18. juni – vi håber på at hjælpere 
melder sig. Nærmere oplysninger om afviklingen følger (se også vores hjemmeside - 
AKTIVITETER - STANKT HANS)

5. Foreningens sociale arrangement 29. juli 2023 kl. 14.30
Bestyrelsen har aftalt en guided tur til Assens jordbassiner med Christian Heller, natur- og 
friluftsguide. Dato er den 29.07.2023 kl. 14.30 ved jordbassiners parkeringsplads. 
Evtl. efterfølgende fælles spisning kunne ske på Saftstationen ved Assens Arena eller hos en 
af medlemmerne – detajler følger.  

P.b.v.
Corinna Möhrlen
27.03.2023

1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeILSXAKGFP5G0qyikWc2MvZOeNjbIKwNdVhTs6oKF99eh6Fg/  
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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