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Formandens beretning v. generalforsamlingen i 
Aa Grundejerforening d. 10. maj 2018 kl. 14.00 

Hvert år når man skal skrive formandens beretning, overvejer man, hvor detaljeret 
den nu skal være. Skal man nu blot skrive om resultaterne af bestyrelsens arbejde og 
de til foreningen tilknyttede ildsjæles indsats, eller skal foreningens medlemmer også 
høre om, hvad der ligger til grund for, at vi har opnået de og de resultater og i værste 
fald, at vi slet ikke har opnået noget. 

Jeg har valgt at begynde med beretningen om, hvad foreningen har opnået med en 
ildsjæl i spidsen, inden jeg går over til årets mere traditionelle gang i foreningen og i 
Aa.

For et par dage siden sendte jeg en mail til foreningens medlemmer om, at vi fra 
Energi Fyns Almene Fond havde modtaget 53.000 kr. adresseret til Aa grundejer- og 
beboerforening til at genetablere og afmærke to historiske stier i Aa-området. Dertil 
kommer udarbejdelse af materiale om stierne, der skal være tilgængeligt både i trykt 
udgave og digitalt. - En glad Corinna Möhrlen med checken på de 53.000 havde jeg 
vedhæftet mailen. Og det er i høj grad Corinna vi kan takke for, at foreningen igen i 
år har modtaget penge fra en fond. Sidste år var det som bekendt 20.000 kr. fra 
Nordea-fonden, vi modtog. – Corinna vil under punkt 6 på dagsordenen komme 
nærmere ind på Kirkesti-projektet og ansøgninger om fondsmidler. 

På sidste års generalforsamling introducerede Corinna dette projekt, og nogle vil 
naturligvis spørge om, hvorfor der ikke allerede er kommet gang i projektet. 
Forklaringen er, at en række forskellige offentlige instanser skal involveres, inden 
projektet kan realiseres, og den proces har i den grad været op ad bakke, hvilket i høj 
grad skyldes Naturstyrelsen, der i begyndelsen har været ret passiv, og synes vi, 
opstillet en række unødvendige hindringer og ført en zig-zag-kurs, sådan at vi 
undertiden har oplevet en rent ud sagt inkompetent styrelse, der har været svær at 
blive klog på. En ikke særlig fremkommelig samarbejdspartner. - På et tidspunkt, 
hvor vi syntes, at det hele var ved at køre af sporet, måtte vi simpelthen have fat i 
ledelsen og meddele, at de 20.000 kr. fra Nordea-fonden ville gå tabt, hvis der ikke 
snart skete noget konstruktivt. Det hjalp, og nu ser det ud til at være lys forude, ja 
faktisk grønt lys. - En anden samarbejdspartner, Assens kommune, har derimod været 
meget konstruktiv og aktiv. Ina Maria Hansson, naturmedarbejder, biolog, har både 
Corinna og jeg haft flere møder med, og hun har været særdeles behjælpelig også i 
forhold til Naturstyrelsen. Ina var i øvrigt forundret over, at vores forening omfattede 
så få medlemmer, og hun opfordrede os til et samarbejde med beboerforeningen for 
Brydegaard, Brunshuse og Enemærket, når nu vi åbenbart ikke trods gentagne forsøg 
formåede at udvide vores forenings geografiske område. - En positiv holdning har vi 
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også mødt hos Slots- og Kulturstyrelsens fortidsmindekontor og hos Ellen Warring, 
museumsinspektør, Kulturarv, Odense Bys Museer. Hun har sammen med en anden 
arkæolog fra Odense orienteret os grundigt om det fredede fortidsminde, som den 
gamle kirkesti mellem Aa og Brydegaard i dag betragtes som. Man kan ikke bare 
køre løs med en gravemaskine og gøre, som man har lyst til. Der er kort, der viser 
den fredede del af stierne. Sjovt nok var det Corinna og Ellen Warring, der havde styr 
på dette, mens naturstyrelsens medarbejder heller ikke i den forbindelse viste sig 
særlig kompetent. 

Som nogle måske erindrer, blev der sidste år nedsat en lille gruppe, som skulle 
arbejde videre med gl. kirkesti-projektet. Gruppen kom til at bestå af Erik Busk, 
Corinna M. og mig. Vi holdt vores første møde d. 23. juli, hvor vi lavede en køreplan 
for vores aktiviteter, der skulle omfatte kontakter til relevante myndigheder og 
eventuelle samarbejdspartnere. Nye og flere fondsansøgninger skulle udarbejdes og 
vi skulle lave aftaler med lodsejere i forbindelse med en oprydning på Vielandshøjen. 
En oprydning, som vi faktisk har fået Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse til. Vi fandt 
imidlertid ud af, at vi nok var lidt for ambitiøse. Og det blev derfor besluttet, at vi 
ville dele projektet op i to dele, sådan at 1. del skulle omfatte gl. kirkesti eller 
middelalderstien, som nogle foretrækker at kalde den. 2. del af projektet bliver så en 
sidesti fra gl. kirkesti til Vielandshøjen. 

Et andet projekt, som vi i bestyrelsen godt kunne tænke os blive iværksat sammen 
med Aa Strand Camping er etableringen af en badebro ud for campingpladsen. I den 
forbindelse holdt jeg sidste sommer et møde med LAG-konsulent Anders Holmskov, 
der gjorde mig opmærksom på, at vi ikke ville komme nogen vegne med at kalde det 
en badebro. Det rigtige ord, som han mente godt kunne give adgang til LAG-midler, 
skulle være aktivitetsbro, der selvfølgelig godt kan fungere som badebro, men der 
skulle også være mulighed for at dyrke kano- og kajaksport fra broen, samtidig med 
at broen kunne være udgangspunkt for dykkere, fiskere og kitesurfere. For at en 
sådan bro kan realiseres kræves der fondsmidler eller kommunale midler, som LAG 
plejer at doble op. LAG står for Lokale Aktionsgrupper, som er lokalt forankrede 
foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet 
at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Midlerne kommer fra 
erhvervsstyrelsen og EU. Jeg regner med sammen med campingchef Lennart 
Pedersen at gå videre med dette projekt.

Et andet emne, som har optaget os i efterhånden adskillige år, er bekæmpelsen af de 
invasive hybenroser på feddet. Det ser ud til, at vi endelig har fået et svar på vores 
utallige henvendelser til Naturstyrelsen. Det skete fredag eftermiddag d. 20. oktober, 
da Naturstyrelsen i silende regn, men med stort fremmøde, holdt en charmeoffensiv, 
hvor man bl.a. orienterede om, at vi inden for de næste par år kunne forvente en 
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bekæmpelse af hybenroserne på feddet. Bekæmpelsesformen er fræsning gjorde den 
lokale leder af Naturstyrelsen, Jakob Harrekilde, mig opmærksom på i en kommentar 
til det referat af mødet, som jeg havde udsendt til foreningens medlemmer. 
Naturstyrelsen skal herfra have ros for det meget informative møde, som blev afholdt 
hin eftermiddag på feddet.

Bestyrelsesmedlem Bente Møller indsendte i august 2017 en ansøgning til 
Trygfonden om en hjertestarter, som vi forestillede os skulle placeres på 
campingpladsen. I ansøgningsmaterialet skulle der udførligt angives, hvor mange 
mennesker der boede i det område, som vores forening repræsenterer. Desværre fik vi 
afslag uden begrundelse. Man kan selvfølgelig kun gisne om årsagen til afslaget. Igen 
tror jeg, at vores forenings lidenhed spiller en negativ rolle. Bestyrelsen lader sig dog 
ikke så let slå ud. Vi forsøger os igen med en ansøgning til sommer.

Den 21. august indsendte bestyrelsen på foreningens vegne bemærkninger til Tillæg 
til Planstrategi 2015 om Assens kommunes fremtidsplaner om evt. 
sommerhusbebyggelse af et areal bagved Aavangen i Aa. I forbindelse med vores 
sociale arrangement sidste sommer fornemmede bestyrelsen, at der var forskellige 
holdninger til omtalte sommerhusbebyggelsesplaner. Det var på den baggrund, at 
bestyrelsen indsendte indsigelser og ændringsforslag især til den planlagte trafikåre 
til et evt. fremtidigt byggeri. Kun et medlem reagerede ret negativt på vores 
kommentarer til byggeriet. Vedkommende mente, at vi skulle have protesteret mod 
disse fremtidsplaner.

På vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen besluttede vi, at vi ikke 
ønskede at tage stilling til havvindmølle-projektet i Lillebælt ud for Helnæs. Det 
skete bl.a. med den begrundelse, at der jo allerede var etableret en forening, der 
skulle fungere som talerør for utilfredsheden med dette projekt, så vi mente ikke, at vi 
behøvede at involvere os her. Det kunne man gøre som privat person. Desuden var 
der forskellige holdninger til projektet. 

I januar 2018 deltog Corinna og jeg i et borgermøde afholdt af det nystiftede Ebberup 
Lokalråd. Det var en meget positiv oplevelse, som gav os fin inspiration til 
eksempelvis modtagelse af tilflyttere i Aa-området ud over den velkomsthilsen, som 
foreningen normalt sender til nye borgere i Aa. Ebberup Lokalråds 
beundringsværdige hjemmeside har en hel sektion om Aa, jf. www.ebberup.dk/Aa
Corinna og jeg er i fremtiden bindeled mellem vores forening og Ebberup Lokalråd.

Siden sidste generalforsamling d. 25. maj 2017 har der været afholdt tre 
bestyrelsesmøder. På årets første bestyrelsesmøde d. 24. august konstituerede 
bestyrelsen sig sådan, at Lars Jørgen Johansen fortsat er kasserer, mens Bente Møller 

http://www.ebberup.dk/Aa
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fortsætter som sekretær. Lisa Pontoppidan og Kaj Torstensen er menige medlemmer, 
og jeg er formand. Suppleanter for henholdsvis fastboende og sommerhusejere er 
Lotte Skands og Erik Busk.

Jeg vil gentage, hvad jeg skrev i sidste års formandsberetning: Vores kasserer har på 
et par bestyrelsesmøder været noget bekymret for, at mange af foreningens 
medlemmer skulle have opgivet deres medlemskab. Denne bekymring gælder også i 
år, og det var baggrunden for, at jeg i en mail for nylig opfordrede medlemmerne til 
snarest at indbetale deres manglende kontingent. En række henvendelser pr. mail til 
undertegnede har imidlertid vist, at det kan være svært for en del mennesker at huske, 
om de har indbetalt deres kontingent. Hvis man ikke længere ønsker at være medlem 
af foreningen, vil vi meget gerne vide det, skrev jeg i en mail til medlemmerne. Ingen 
har på den baggrund givet udtryk for, at de ønskede at melde sig ud.

Kort om årets gang:
Der var et beskedent fremmøde ved sidste års generalforsamling i forhold til tidligere. 
Til gengæld blev generalforsamlingen afviklet under ordnede forhold i en fordragelig 
atmosfære, hvilket var noget nyt i forhold til de forrige generalforsamlinger.

Aa-festen havde ganske pæn tilslutning og som altid var stemningen i top, og jeg 
gentager fra sidste år, at vores huspianist, Erik Busk, i høj grad gjorde sit til at 
feststemme forsamlingen. Festudvalget kunne efterfølgende konstatere, at festen 
økonomisk stort set hvilede i sig selv. Det er også intentionen fremover, at den helst 
ikke skal belaste foreningens budget.

Skt. Hans-arrangementet var virkelig godt besøgt. Bålet var som sædvanlig perfekt 
stablet, og der blev sunget med på de omdelte sange. - Vi skal ligesom de andre år 
have samlet et bålhold, som mødes kl. 10 søndag d. 17. 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 og haveaffald. 

Årets sociale arrangement var henlagt til den åbne have i Søllested. En efterhånden 
meget berømt have, der ejes af indehaverne af forretningen ”Gadespejlet”. Haven fik 
forrige år stor omtale i bladet ”Haven”. En snes mennesker deltog i dette 
overordentligt hyggelige arrangement, hvor der under rundvisningen også blev plads 
til et glas rosévin. – De fleste haveinteresserede valgte at deltage i 2. del af 
arrangementet, som foregik på Gl. Brydegaard, hvor der blev serveret en lækker 
middag. Der var enighed om, at dagen havde været virkelig vellykket. Flere udtrykte 
stor tilfredshed med, at foreningen bruger tid og kræfter på at lave disse sociale 
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arrangementer og sammenkomster, som er med til at skabe sammenhold og kendskab 
til hinanden blandt foreningens medlemmer.

Strandrydningsarrangementet skærtorsdag var hurtigt overstået, idet den halve snes 
mennesker, der havde trodset snevejret, blev enige om, at det var umuligt at finde 
noget affald under snelaget. Vi aflyste med god samvittighed. En velafkølet øl/vand 
fra Kajs bils bagagerum var anledningen til den sædvanlige hyggelige snak om livets 
gang i Aa trods vejrliget.

Igen i år en stor tak til Lennart for hans trofaste indsats det forgangne år med at slå 
græsset på trekanten, der støder op til Aavangen, og som gerne må anvendes til 
parkeringsplads. Ja, vi vil opfordre folk til at parkere her i stedet for på Aa Strandvej.

Det var slut på formandens beretning.

Ole Aabroe Hansen
10.05.2018


