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Traditionen tro er det pålagt formanden at berette om, hvad der er foregået i 

grundejerforeningens regie i Aa siden sidste generalforsamling. Et hovedtema har 

været bestræbelserne på at få tiltrukket Energi Fyns opmærksomhed på Aa og omegn, 

således at vi, der bor i det område, kunne få mulighed for at blive tilkoblet det 

lynhurtige fibernet/bredbåndsnet, som jo er forudsætningen for et almindeligt 

arbejds- og fritidsliv for både fastboere og sommerhusbeboere i Aa-området nu og i 

fremtiden. Dette emne vender jeg tilbage til lidt senere. 

 

Siden sidste generalforsamling d. 29. maj 2014 har der været afholdt tre 

bestyrelsesmøder. På årets første bestyrelsesmøde d. 22. august konstituerede 

bestyrelsen sig sådan, at den nyvalgte Lars Jørgen Johansen har overtaget Carsten 

Henriksens post som kasserer, mens Bente Møller fortsat er sekretær og Svend Frey 

og Kaj Torstensen er menige medlemmer, og jeg er formand. Et af emnerne på dette 

møde var oprettelsen af en ny hjemmeside, et emne, som der også blev orienteret om 

på sidste generalforsamling. Bestyrelsen diskuterede en ny hjemmesides indhold og 

dens udseende. Undertegnede fik opgaven med at lave et udkast til hjemmesiden og 

kontakte firmaet Grafisk Design.  

 

En anden sag på mødet var drøftelsen af muligheden for at blive tilkoblet fibernet i 

Aa. Fyens Stiftstidende og Lokalavisen havde i flere artikler i sommerens løb omtalt 

behovet og mulighederne for, at de såkaldte udkantsområder, skrækkeligt ord, kunne 

blive serviceret af Energi Fyn, som kunne udlægge fibernet, hvor tilslutningen var 

tilstrækkelig stor til, at projektet kunne forrente sig. I den forbindelse deltog Svend og 

jeg i et møde d. 27. august på Helnæs arrangeret af beboerne der og Energi Fyn, hvis 

repræsentant var Signe Thöle, Key Accont Manager, sælger. Her spurgte vi, om ikke 

det ville være muligt for Aa og omegn at komme på fibernettet samtidig med 

beboerne på Helnæs, i Brunshuse og Brydegård, som jo ligger kun få hundrede meter 

fra Aa. Det blev for os helt uforståeligt afvist. 

 

Jeg klagede min nød til borgmester i Assens Kommune, Søren Steen, som jo bl.a. var 

gået til valg på et krav om, at kommunens borgere skulle have mulighed for at blive 

tilsluttet fibernettet. Han bad mig om at lave et notat om de problemer, som flere 

virksomheder og beboere i Aa efterhånden var løbet ind i på grund af manglende 

netkapacitet. I notatet kunne jeg ikke undlade at tilkendegive min holdning til den 

manglende offentlige interesse i en finansiering af fibernet/bredbåndsnet for hele 

Danmark. Jeg fandt det besynderligt, at offentlige fibernetinvesteringer ikke var med 

på næste års finanslov. I de lande, som vi ofte sammenligner os, er det blevet en hel 



eller delvis samfundsopgave at forsyne landets borgere med ordentlige bredbåndsnet 

til den hastigt voksende digitale trafik. Eksempelvis skriver Lars Bay Larsen, 

sommerhusbeboer i Aa, men til daglig bosat i Luxemburg, i en mail til mig bl.a. 

følgende: 

 

Da jeg flyttede til Luxemburg for knap 10 år siden, var det som at komme til et IT-

uland fra et Danmark, der dengang var i den absolutte verdenstop. I dag er det ved at 

være omvendt. Danmark bevæger sig stadig fremad, men med hanefjed, hvor andre 

lande, herunder Luxembourg, går frem med stormskridt og for længst har overhalet 

Danmark, og det gør ondt at se. 

 

I min henvendelse til borgmesteren argumenterede jeg også for, at når nu 

investeringer i bredbåndsnet åbenbart skulle ske på markedsvilkår, så ville det være 

af afgørende betydning, at opgaven ikke kun blev overladt til en aktør som Energi 

Fyn, som tydeligvis demonstrerede, at selskabet ikke var sin samfundsansvarlige 

opgave voksen. Forretningsmodellen og tankegangen hos Energi Fyn er den, at 

forretningen Energi Fyn kun er interesseret i at tage hænderne op af lommen, hvis 

man er sikker på en fortjeneste over de næste 20 år. Det er ikke min tolkning. Det 

blev klart sagt på beboermødet på Helnæs sidste år. Ordvalget var forrentning over 20 

år, men det er vel det samme som at det skal kunne betale sig. - Når tonen i notatet til 

borgmesteren måske nok kunne forekomme lidt skarp, skyldtes det også, at Energi 

Fyn på det tidspunkt trods flere henvendelser overhovedet ikke reagerede.  

 

 

Det vigtigste formål med notatet til Søren Steen var imidlertid at sætte fokus på, hvad 

man kunne frygte ville ske (og viste det sig senere også i nogen grad skete), hvis ikke 

beboerne i Aa og omegn ville få adgang til fiberbredbåndet meget hurtigt: 

 

 Virksomheder fraflytter Aa. Eksempel: WEPROG v. Jess Jørgensen og 

Corinna Möhrlen, en super højteknologisk virksomhed, som laver 

vejrprognoser for hele verden, pakker ganske enkelt sammen og forlader 

området. Et firma, hvis lige ikke findes i hele verden. - En erhvervstilslutning 

fra Energi Fyn koster kr. 500.000. De penge kan bruges på en meget bedre 

måde til udvikling, oplyser ejerne mig. 

 Statsansatte ved Arbejdstilsynet kan ikke bevare deres hjemmearbejdspladser, 

har jeg fået oplyst.  

 Vi har to andre store virksomheder i byen, der er ved at fortvivle over de 

nuværende ringe netforbindelser. Den ene arbejder med it-løsninger for 

internationale flyselskaber og har afdelinger i både Prag og Frankfurt. - Den 

anden arbejder bl.a. med salg af en slags chips til kasseapparater. 



 Den nye ejer af Aa Strand Camping oplyser, at en moderne campingplads, der 

skal virke tiltrækkende, ikke er meget værd, hvis campisterne ikke har ordentlig 

netadgang. 

 Flere landmænd i området har jublet, da de hørte, at muligheden for fibernet 

lå inden for rækkevidde.  

 Rigtig mange husejere i Aa er ligesom alle andre erhvervsaktive mennesker 

afhængige af meget hurtig netforbindelse. - Undertegnede, der er lærer på 

Handelsgymnasiet Vestfyn i Glamsbjerg, må desværre konstatere, at vi her på 

Aa Strandvej 64 slet ikke har den hastighed, som min arbejdsgiver betaler for. 

- 90% af min skoles bogmateriale er digitalt (i- og e-bøger), og det giver 

efterhånden store arbejdsproblemer med den langsomme hastighed. 

 

Vigtigheden af fiberbredbånd især i de mindre samfund uden for de større byer er 

indiskutabel. Energi Fyn leverer selv de indlysende argumenter, bl.a. dette at så godt 

som ingen yngre mennesker inkl. børnefamilier vil købe hus i et område uden hurtigt 

bredbåndsnet, jf. Signe Thöle på beboermødet på Helnæs. Altså er glasfibernet en 

investering i fremtiden både for en husejer og så sandelig også for en ydrekommune 

og det danske samfund. - Da der eksempelvis ikke findes store højteknologiske 

medicinalvirksomheder i Assens kommune, er det da yderst vigtigt, at andre typer af 

virksomheder i det mindste får de bedste bredbåndsløsninger stillet til rådighed. Der 

er ingen tvivl om, at virksomheder, som dem der allerede findes i Aa, netop er en type 

virksomhed, som kan betegnes som højteknologisk, og som ikke er særligt 

pladskrævende. Ejere af og medarbejdere i denne type virksomheder er oftest højt 

uddannede og ønsker at arbejde og bo i naturskønne omgivelser og er ikke afhængige 

af en virksomhedsplacering i en storby; men de er 100% afhængige af et toptunet 

bredbåndsnet. I modsat fald pakker de kufferten og er tvunget til byen/områder med 

en ordentlig it-motorvej. 

 

Et par efterfølgende møder med den sympatiske borgmester Søren Steen, som selv er 

storforbruger af digitale medier, satte ikke umiddelbart skub i Energi Fyn. I januar 

måned begyndte der imidlertid at ske noget, idet borgmesteren meddelte os, at 

kommunen havde afholdt et møde med Energi Fyn om etablering af bredbåndsnet i 

de dele af kommunen, hvor det ikke allerede var udrullet. En henvendelse fra 

grundejerforeningen til bredbåndsdirektør Carsten Nedergaard Hansen, Energi Fyn, 

gav så endelig et brugbart resultat, idet direktøren i en skrivelse af 16. marts sendte os 

en række informationer om priser, betingelser og muligheder for udrulning af fibernet 

i Aa og omegn. Vedhæftet skrivelsen var også et kort, der viste hvilke husstande og 

områder Energi Fyn forestillede sig, at fiberprojektet skulle omfatte. Det var ikke 

fuldstændig sammenfaldende med den kortskitse, vi havde sendt til Energi Fyn, men 

næsten. – Carsten Nedergaard Hansen tilbageviser i sin henvendelse min påstand om, 

at Energi Fyn skulle have monopol på etablering af fibernet og han tilbageviser også 



min opfattelse af, at Aa og omegn ikke skulle være et relevant område for Energi Fyn 

at udrulle fibernet i. Carsten Nedergaard benytter også lejligheden til at understrege, 

at Energi Fyn har den fordel i forhold til andre private udbydere, at selskabet 

accepterer en væsentlig længere tilbagebetalingstid på foretagne investeringer (helt 

op til 20 år) end andre gør. – Der er ingen tvivl om, at det har han ret i. 

 

Nu tilbage til aktiviteterne på de afholdte bestyrelsesmøder, som i høj grad har 

koncentreret sig etablering af fibernet i Aa og dialogerne mellem grundejerforeningen 

og Energi Fyn samt borgmesteren. I bestyrelsen er der enighed om, at foreningen 

godt kan påtage sig rollen som igangsættende aktør i bestræbelserne på at få bredest 

mulig tilslutning til fibernetudrulningsprojektet i Aa og omegn. Energi Fyn kræver 

ca. 70% tilslutning blandt de 98 husstande i det område, som Energi Fyn opererer 

med, for at projektet kan gennemføres. Mere herom under punkt 7. Bestyrelsen er 

meget åben over for forslag fra generalforsamlingen til, hvordan det praktiske og 

uden tvivl hårde arbejde med henvendelser til involverede husstande om udrulning af 

fibernettet kan gribes an. Der altså ikke kun tale om det område, som Aa 

Grundejerforening normalt dækker. – Et af midlerne, i hvert fald i den indledende 

fase, er foreningens nye hjemmeside, hvor alt materiale fra Energi Fyn er samlet plus 

en side med alle de væsentlige argumenter for en tilslutning til projektet. – Det har 

naturligvis været magtpåliggende for bestyrelsen at få færdiggjort denne hjemmeside 

til, når startskuddet til fiberprojektet lyder. – Så hjemmesiden er sammen med 

fiberprojektet blevet behandlet på alle årets bestyrelsesmøder. På det sidste møde 

blev vi også enige om, at vi det kommende år arbejder med ændringer af nogle af 

foreningens vedtægter, som ikke er helt up to date. Disse ændringer kan så 

forelægges generalforsamlingen næste år. 

 

Endelig har vi på et par møder på baggrund af en henvendelse fra nogle beboere 

drøftet vigtigheden af, at områdets beboere har et elementært kendskab til vigtige 

forhold, som lokalplanen for området indeholder. Det kan f.eks. være noget omkring 

krav til parkeringsforhold på ens grund. Der kan somme tider opstå både store og små 

skærmydsler mellem beboerne foranlediget af uvidenhed. Et blik i lokalplanen kan 

ofte give en vejledning eller et påbud/forbud, som man selvfølgelig som beboer og en 

god nabo skal rette sig efter, og så er den lille uoverensstemmelse mellem et par 

beboere måske bilagt. – Derfor kan denne lokalplan selvfølgelig også opspores ved to 

klik på den nye hjemmeside. 

 

Kort om årets gang:  

Fint fremmøde til sidste års generalforsamling og en god stemning sporedes. Det 

samme kan siges om den efterfølgende Aa-fest, hvor vi desværre måtte undvære 

kapelmester Per Sonnes musikledsagelse. På forrige generalforsamling blev vi enige 

om, at foreningens medlemmer gerne måtte invitere personer med en vis tilknytning 



til Aa med, selv om de ikke er medlemmer. Og det er til vores glæde også sket både 

sidste år og i år. 

 

Vejrguderne var ikke helt med os til det årlige Skt. Hans-bål, som ellers var stablet 

efter alle kunstens regler. Bålet brændte ikke helt så godt som forrige år, noterer 

sekretæren i referatet fra første bestyrelsesmøde i august. Der var ellers pænt 

fremmøde. Det håber vi også sker i år, hvor vi igen skal have samlet et bålhold, som 

mødes kl. 10 søndag d. 21. juni. Vi formoder, at Else Torstensen laver heksen, som 

hun plejer, at Kaj Torstensen, Jens og undertegnede som vanligt udgør grundstammen 

i bålholdet. Alle skal imidlertid være hjertelig velkomne, især dem, der er 

leveringsdygtige i brændbart træ. 

 

Ved årets sociale arrangement d. 24. juli noterede vi et rimeligt fremmøde. 

Foreningen havde arrangeret rundvisning på museet med sølvvarefabrikant Ernsts 

samlinger i Østergade i Assens. Efterfølgende besøgte vi udstillingen Sølvmanden på 

Tobaksgården, hvor vi efter en lille eftermiddagstur i Thorøhuse spiste middag i 

Tobaksgådens café. Den efterfølgende evaluering af arrangementet var overordentlig 

positiv. 

 

Bestyrelsen har talt om, at dette års sociale arrangement kunne henlægges til 

Krengerup Gods med hørvævsmuseet, eller det kunne være et besøg på Vestfyns 

bryggeri. Alternative forslag modtages gerne. 

 

Dette års opsamling af affald på stranden og på Feddet skærtorsdag havde samlet 

mere end en snes mennesker i alle aldre. Tak for indsatsen. 

 

Sidste års beretning indeholdt en længere passage om situationen i forbindelse med et 

muligt salg af Aa Camping til Lone og Lennart Pedersen. Det er ikke et emne, vi 

behøver at tærske langhalm på, idet parret pr. 1. maj 2015 har overtaget 

campingpladsen. Og foreningen vil hermed byde Lone og Lennart Pedersen hjertelig 

velkommen til Aa og til foreningen, som I allerede har meldt jer ind i. 

 

Det var slut på formandens beretning.  

 

Ole Aabroe Hansen 

14.05.2015 


