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Formandens beretning v. generalforsamlingen i  

Aa Grundejerforening d. 25. maj 2017 kl. 14.00  
 

Som deltagere i sidste års Aa-fest sikkert erindrer, blev der her sunget en ny sang 

forfattet af et af foreningens medlemmer, nemlig Henny Skovbjerg Henriksen. 

Sangen hedder ”Hymne til Aa”, og den ligger også på vores hjemmeside. I sangen 

står der bl.a.: ”Her er skov og strand Med en masse sand. Her er fuglesang Hele 

dagen lang. Man kan høre vandets stille brusen….” Og det skal jeg da ellers love for 

kunne høres natten mellem d. 4. og 5. januar i år, hvor store dele af Aa og feddet blev 

omdannet til et sandt Venedig. Her var der virkelig noget at skrive hjem om, og det 

skete da også i Fyens Stiftstidende, der kunne rapportere om oversvømmelse. En 

anden begivenhed, som der også blev skrevet om, og som delte vandene i Aa, var 

Naturstyrelsens tilladelse til ridning på trampede stier på feddet uden for 

badesæsonen. Budbringeren, undertegnede som repræsentant for 

grundejerforeningens bestyrelse, blev af nogle verbalt skudt ned, men blev af andre 

sat op på hesten igen - stadig i live. – Som bekendt var og er grundejerforeningens 

bestyrelses holdning til denne ridetilladelse, at vi ikke mener, vi bør blande os, fordi 

grundejerforeningens medlemmer har forskellige holdninger til denne sag. Og de blev 

tydeligt markeret både mundtligt og skriftligt over for medlemmer af bestyrelsen. Når 

jeg kommer ind på denne sag, der for en del medlemmer er ret trættende igen at blive 

gjort opmærksom på, er det for at illustrere det dilemma, foreningens bestyrelse 

somme tider står i. Formålet med foreningen er ifølge vedtægterne at varetage 

medlemmernes (fælles) interesser, og erfaringen viser, at de undertiden kan gå i 

forskellige retninger. Det konstaterede vi for eksempel for nogle år siden med 

forskellige holdninger til ønsket om Naturstyrelsens inddragelse i sagen om 

opmålingen af hegnet langs Aa strandvej. – I bestyrelsen synes vi, det er ret vigtigt, at 

medlemmerne får mulighed for at diskutere formålet med foreningen. Hvilke 

forventninger har man til foreningens varetagelse af medlemmernes (fælles) 

interesser? Bestyrelsen hilser derfor Corinna Möhrlens forslag om diskussion om 

foreningens formål og opgaver i fremtiden meget velkommen. Jf. dagsorden pkt. 6 på 

generalforsamlingen. 

 

Siden sidste generalforsamling d. 5. maj 2016 har der været afholdt tre 

bestyrelsesmøder. På årets første bestyrelsesmøde d. 26. august konstituerede 

bestyrelsen sig sådan, at Lars Jørgen Johansen fortsat er kasserer, mens Bente Møller 

fortsætter som sekretær og Kaj Torstensen er menigt medlem, og jeg er formand. Nyt 

medlem af bestyrelsen er Lisa Pontoppidan. Suppleanter for henholdsvis fastboende 

og sommerhusejere blev Per Sonne og Erik Busk. Per Sonne har som bekendt meldt 

sig ud af foreningen, så her skal vi have et nyt medlem på posten. 

Et vigtigt emne på dette første bestyrelsesmøde var behandling af de vedtagne 

vedtægtsændringer på årets generalforsamling. Vi måtte jo konstatere, at bestyrelsens 
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ønske om at udvide grundejerforeningens medlemstal og den geografiske 

afgrænsning desværre ikke opnåede det fornødne antal stemmer for at kunne blive 

vedtaget. Vi blev imidlertid hurtigt enige om på næste generalforsamling at 

genfremsætte forslag til vedtægtsændringer om udvidelse af medlemstal og ændring 

af den geografiske afgrænsning plus nogle flere ændringer, som der skal stemmes om 

i forbindelse med præsentation af bestyrelsens forslag til nye vedtægter under 

dagsorden pkt. 7. Baggrunden for bestyrelsens initiativ til vedtægtsændringer er stort 

set den samme som sidste år. Nærmere herom under præsentationen af forslag til 

vedtægtsændringer. I bestyrelsens evaluering af sidste års generalforsamling hedder 

det, at vi nok i bagklogskabens klare lys fra start skulle have stemt om 

vedtægtsændringerne paragraf for paragraf i stedet for vores forslag om at stemme 

om alle vedtægtsændringer på én gang. Så i dag retter vi ind, når 

vedtægtsændringerne skal til afstemning under dagsorden punkt 7. 

 

Deltagere i sidste års generalforsamling erindrer sikkert, at igen, igen drøftedes 

vandproblemerne på feddet og åens udløb i Lillebælt. Som der står i referatet fra 

generalforsamlingen har stien langs stendiget været ufremkommelig pga. mudder 

som følge af sidste års rigelige regnmængder. Dette emne har været til debat på 

samtlige generalforsamlinger de sidste 10 – 15 år, og utallige er de henvendelser den 

til enhver tid siddende bestyrelse har rettet dels til Naturstyrelsen og dels til Assens 

kommune, men det er der som bekendt kommet meget lidt ud af, så vi besluttede på 

generalforsamlingen at nedsætte et udvalg med repræsentanter uden for bestyrelsen 

og med undertegnede mere som en slags kontaktperson til bestyrelsen. Udvalget 

bestod bl.a. af Corinna Möhrlen og Erik Busk, som skulle dokumentere 

oversvømmelsesproblematikken og rette henvendelse til relevante myndigheder. 

Udvalget udvidede imidlertid sit mandat, så det nu også kom til at handle om 

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

til Vielandhøjs langdysse”. På den måde kunne man slå flere fluer med et smæk, idet 

vi kunne få hævet den gamle kirkesti, så man kunne gå tørskoet hele året, og desuden 

kunne der etableres en sti med offentlig adgang til Vielandshøjen med den fredede 

langdysse/jættestue fra vikingetiden. Ideen er også at lave en udsigtsplatform her, 

hvorfra der er en fantastisk udsigt til hele Aakrog bugt. Udvalget lavede i november 

en meget professionel projektbeskrivelse, ja faktisk en lille rapport med masser af 

relevant dokumentation samt et budget på kr. 92.500 i samarbejde med et 

entreprenørfirma. Materialet blev sammen med en ansøgning om 

etableringsudgifterne til projekt gammel kirkesti sendt til Nordea-fonden, der 

mundtligt forholdt sig meget positivt til ansøgningen, men for ca. en måned siden fik 

vi en tilbagemelding fra fonden om, at den kun ville yde kr. 20.000 til projektet. Det 

var selvfølgelig lidt skuffende, men udvalget fortsætter sit arbejde og laver 

ansøgninger til andre fonde og senest er der lavet ansøgning til Assens kommune. I 
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forbindelse med udarbejdelse af omtalte projektansøgning, blev grundejerforeningen 

optaget i CVR-registret.  

 

Bestyrelsen har igen i år henvendt sig til Naturstyrelsen ang. bekæmpelse af invasive 

planter og beskæring af hegn på feddet over for campingpladsen. Da jeg ikke er i 

stand til at tolke og dermed referere svaret fra Naturstyrelsen, tillader jeg mig derfor 

at citere svaret, som vi modtog d. 21. april. Her står: 

 
Kære Ole Aabroe Hansen 

Tak for din henvendelse om bekæmpelse af rosa rogusa på Feddet. Jeg svarer på din henvendelse fordi jeg 

har ansvaret for naturplejen på enheden, og også på Feddet. Naturstyrelsen har bekæmpet Roserne ved at 

afgræsse den centrale del af Feddet, og det er tydeligt, at der stort set ikke er roser i hegningen, fordi de 

afgræssende dyr spiser roserne. Græsning er en skånsom og yderst effektiv bekæmpelsesmetode af rosa 

rogusa. Naturstyrelsen overveje, at udvide det afgræssede areal netop for at få bedre kontrol over roserne. 

Naturstyrelsen har ikke aktuelle planer for de øvrige ugræssede arealer på Feddet. Vi afprøver i år 

harvning/fræsning af roserne på en lokalitet på Nordfyn. Falder denne afprøvning gunstigt ud, kan det være 

vi udvider den. Det er en dyr og mere radikal bekæmpelsesmetode, som vi også skal have midlerne til at 

gennemføre.  

 

Jeg benytter lejligheden til at spørge om man kunne forestille sig, at medlemmer fra Grundejerforeningen 

bidrog til bekæmpelsen, især måske som supplement til hvis vi gennemførte harvning?? Det kunne måske ske 

ved på tørre dage at trække rødder og planter op med kultivator eller rive. 

 

I forhold til kratarealerne, så vil vi se om vi ikke kan få dem med, så vi får dem knust i år. Det forudsætter vi 

har tilstrækkeligt materiel, og det vurderer jeg. 

 

Med venlig hilsen  

Søren Kirk Strandgaard  
Seniorkonsulent 

Fyn  

 

Jeg kunne selvfølgelig ikke drømme om at tolke svaret som ”Goddav mand 

økseskaft!”, men der står vel noget i retning af, at riget som vanligt fattes penge, og vi 

har for øjeblikket ikke tænkt os at give feddet ved Aa højeste prioritet mht. 

bekæmpelse af invasive roser, og hvis vi engang i fremtiden finder på 

harvning/fræsning af feddet kunne Naturstyrelsen godt forestille sig at Aa-folket på 

tørre dage ville drage i ledning med hakke, skovl og spade for at bekæmpe fjenden: 

den satans rosa rogusa. Jeg har ikke turdet svare Naturstyrelsen, før jeg har fået 

generalforsamlingens reaktion. 
 

På generalforsamlingen sidste år orienterede Mette Højland om planerne for 

Kolonien, som skulle omdannes til en selvejende institution. Disse planer er nu 

realiseret. Den 1. og 2. april afholdt Aa Strand – Kursus og Retræte, som institutionen 

nu hedder, en arbejds- og indvielsesweekend. Den officielle indvielsesfest fandt sted 

d. 29. april med deltagelse af en række aa-boere. Herfra skal lyde et stort til lykke, og 

held og lykke med institutionen i fremtiden. – I fremtiden forventer Aa Strand – 
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Kursus og Retræte at kunne udleje institutionen ud i kr. himmelfartsferien, hvilket 

betyder, at grundejerforeningen må se sig om efter et andet tidspunkt for afholdelse af 

generalforsamling og Aa-festen. Vi ønsker naturligvis ikke at lægge beslag på 

institutionen i fire dages kr. himmelfartsferie. Grundejerforeningen er selvfølgelig 

indstillet på fremover at betale for leje af lokaler i den nye institution. (Til orientering 

kan vi oplyse, at den såkaldte aktie med et pålydende på kr. 500, som foreningen 

havde i den gamle ”Kolonien”, er taget ud af regnskabet). – Bestyrelsen foreslår, at 

den 3. lørdag i maj i fremtiden kunne være en passende dato til afholdelse af 

generalforsamling og Aa-fest, såfremt denne dato ikke kolliderer med kr. 

himmelfartsdagene. 

 

Et af grundejerforeningens medlemmer, Lena Funck, har henvendt sig til foreningen 

for at høre om muligheden for anskaffelse af en hjertestarter. Vi synes, at det er en 

rigtig god idé at få fat i sådan en, som det ville være oplagt at få placeret på 

campingpladsen. Foreningen ansøger således inden 1. september Trygfonden om at få 

opstillet en hjertestarter i Aa. 

 

Vores kasserer har på et par bestyrelsesmøder været noget bekymret for, at mange af 

foreningens medlemmer skulle have opgivet deres medlemskab. Frygten har dog 

været ubegrundet, viste det sig, efter at kassereren havde beordret de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer ud i en sand jagt på inddrivelse af manglende kontingent. 

Foreningens medlemmer har åbenbart lige skullet vænne sig til den nye elektroniske 

indbetalingsform. – Lars, vores kasserer, har på et bestyrelsesmøde oplyst, at 

foreningen er blevet pålagt et gebyr på 75 kr. pr. måned i forbindelse med e-banking. 

Til gengæld bortfalder gebyrer på 2 x 225 kr. pr. år, som hidtil er blevet opkrævet af 

banken.  

 

Kort om årets gang: 

Der var et ganske pænt fremmøde ved sidste års generalforsamling. Nye medlemmer 

i foreningen var til deres første generalforsamling i Aa grundejerforening, og de 

oplevede en ret turbulent generalforsamling, hvilket i høj grad skyldtes, at nogle 

deltagere havde svært ved at holde sig generalforsamlingens dagsorden. Og tonelejet 

havde undertiden en tendens til det skingre leje. Det håber vi kan undgås i fremtiden. 

Det skal selvfølgelig ikke opfattes på den måde, at det er forbudt med 

meningsudveksling, diskussion og evaluering af bestyrelsens arbejde, men man bør 

udvise en vis demokratisk dannelse. 

 

Heldigvis kunne vi konstatere en helt anden tone ved den efterfølgende Aa-fest, hvor 

flere med tilknytning til Aa igen havde benyttet sig af invitationen til festen, selv om 

de ikke er medlemmer. Det gjaldt bl.a. beboere på Bjørnemosevej og ejere af 

badehusene på feddet. Under middagen introducerede Henny Skovbjerg som tidligere 
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nævnt en ny Aa-vise, ”Hymne til Aa” på Lundeborgvisemelodien til 

klaverakkompagnement ved vores nye huspianist, Erik Busk, der i høj grad gjorde sit 

til at feststemme forsamlingen, som talte ikke mindre end 36 deltagere, der havde en 

virkelig fornøjelig og hyggelig aften. Festudvalget kunne efterfølgende konstatere, at 

festen økonomisk set næsten hvilede i sig selv. Det er også intentionen fremover, at 

den helst ikke skal belaste foreningens budget. 

 

Skt. Hans-arrangementet var pænt besøgt. Bålet var perfekt stablet. Bålmesteren 

fjumrede gevaldigt med sine kun tre fugtige tændstikker til rådighed, men fik dog 

heldigvis hjælp udefra. - Vi skal ligesom de andre år have samlet et bålhold, som 

mødes kl. 10 søndag d. 18. 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.  

 

Årets sociale arrangement fandt sted på bryggeriet Vestfyen. Her indledtes med en 

rundvisning på bryggeriet, og anden del af arrangementet var henlagt til bryggeriets 

bar og showroom, hvor vi især smagte på de nyeste kvalitetsprodukter fra bryggeriet 

Frejdahl. Der var ganske pæn tilslutning til dette arrangement, og stemningen i baren 

var ikke upåvirket af smagningen af bryggeriets kvalitetsprodukter. Det sociale 

arrangement blev afsluttet med spisning i Tobaksgaarden. Evalueringen lød på et 

succesfyldt arrangement. – Det håber vi også det bliver, hvis vi i år besøger den åbne 

have i Søllested. En efterhånden meget berømt have, der ejes af indehaverne af 

forretningen ”Gadespejlet”. Haven fik sidste år stor omtale i bladet ”Haven”. 

 

I år var der igen mødt over 30 mennesker op på feddet skærtorsdag for at samle affald 

op. Og i modsætning til sidste år var der ikke meget at komme efter. Dog en tak til 

alle for indsatsen. Vi havde en hyggelig formiddag trods det lidt lunefulde vejr. 

 

Til sidst en stor tak til Lennart på campingpladsen for hans trofaste indsats det 

forgangne år med at slå græsset på trekanten, der støder op til Aavangen, og som nu 

må anvendes til parkeringsplads efter sidste års indgåelse af en partnerskabsaftale 

med Naturstyrelsen. 

 

Det var slut på formandens beretning. 

 

Ole Aabroe Hansen 

25.05.2017 


