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Årets højdepunkt i Aa Grundejer- og beboerforenings regi må være indvielsen af den 
genetablerede sti mellem Aa strand og Brydegård – Gl. Kirkesti. En begivenhed, der 
fandt sted skærtorsdag d. 18. april efter strandrydningen med deltagelse af omkring 
100 mennesker fra nær og fjern. Corinna Möhrlen, der har været hovedpersonen bag 
genetableringen af stien, og Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn, holdt 
indvielsestalerne og klippede derefter samtidig en rød snor over, der var udspændt 
over stien. Corinna takkede i sin tale især Ole West Hansen, Myllerup Entreprenør 
A/S for sin store indsats i forbindelse med etableringen af stien. – Marianne 
Hildebrandt fra Kærum – Sønderby Lokalhistorisk Forening kom med en interessant 
gave til vores forening, nemlig et billede af den gamle bro, hvor Gl. Kirkesti 
begynder, og hun havde også fundet en gammel beretning om kirkestien også kaldt 
den gamle helnæsvej, en efterladt optegnelse af en gårdejer i Dreslette. – Else, Kaj og 
Jess fra vores forening havde sørget for et traktement med champagne og kage. Der 
sporedes en rigtig god stemning blandt de fremmødte i det fine vejr. Efterfølgende 
har vi modtaget mange meget positive tilbagemeldinger. – Se billeder fra dagen under 
galleri på http://www.aagrundejerforening.dk/galleri.html

Gl. Kirkesti-projektet fyldte meget blandt sidste års aktiviteter i foreningen, men vi 
anser ikke projektet for afsluttet, før vi får lavet en sidesti til Vielandshøjen af en eller 
anden art. Problematikken her er den, at det kræver lodsejerens accept at lave omtalte 
sidesti, der kommer til at gå gennem vedkommendes mark. Vi håber, at det på lidt 
længere sigt er muligt at få etableret denne sti. Indtil da skal vi i samarbejde med 
Assens kommune have udarbejdet informationsmateriale (flyers, skiltning med qr-
koder etc.), som kommunen har lovet at finansiere. I bestyrelsen mener vi ikke, at vi 
kan foretage en oprydning på Vielandshøjen, før lodsejeren, altså ejeren af markerne 
omkring højen, giver os sin tilladelse.

Lige nu har vi også fokus på et andet projekt, idet den ihærdige Corinna Möhrlen på 
vegne af vores forening i samarbejde med entreprenør Ole West Hansen har indsendt 
ansøgning til 15. Juni Fonden om støtte til et pilotprojekt ”Innovativ 
vandstandstyringsanlæg til bevaring af Feddet som rekreativt naturområde under 
hensyn til klimaændringer.” - Formålet med projektet er at forhindre oversvømmelser 
og dermed bevare naturområdet Feddet mellem Aa Strand og Brydegård og samtidig 
klimasikre kystlinien i Aa krog bugt i fremtiden. Feddet og dets enestående mulighed 
for naturoplevelser med en vestvendt kyst med et mildt klima er noget ganske unikt 
for både sundhed og fritidsliv, og vi ønsker, at området skal være tilgængeligt hele 
året rundt, sådan at vi kan få flere mennesker ud i naturen. – Corinna har i sin 
ansøgning arbejdet med et budget på 160.000 kr. Vi håber naturligvis at få et positivt 



svar fra 15. Juni Fonden. Der er tale om et projektarbejde, der skal foregå i et 
samarbejde mellem vores forening, entreprenøren, Naturstyrelsen og Assens 
kommune.

Et fortløbende tema i formandens beretninger de senere år har været kravet om 
bekæmpelse af hybenroserne på feddet. Indtil videre er der ikke sket noget, men nu 
har Naturstyrelsen igen lovet at det vil ske inden for de nærmeste år. Det er der både 
mundtlig og skriftlig dokumentation for i en mail til et af foreningens medlemmer og 
til undertegnede. I mailen fra Søren Kirk Strandgaard hedder det, at der på det seneste 
er udviklet en ny teknologi, så man kan reducere roserne effektivt med en maskinel 
behandling med en traktormonteret biorotor. Strandgaard gør dog opmærksom på, at 
det vil koste en del at reducere roserne på feddet, ja mere end der er driftsmidler til. 
Derfor arbejder styrelsen på at få projektmidler fra EU, inden der kan komme gang i 
bekæmpelsen på feddet. I samme mail skriver Strandgaard, at vi jo nok har opdaget, 
at Naturstyrelsen har ryddet kratbevoksninger på feddet, hvilket er gjort for at 
fastholde de naturtyper, der er på feddet og for at sikre et smukt åbent landskab. – Jeg 
har i den forbindelse kontaktet både Strandgaard og Jakob Harrekilde, Naturstyrelsen, 
og bedt styrelsen om at rydde op efter sig, idet der ligger både gamle telefonmaster 
og på et tidspunkt også plastikrør tilbage i de tidligere kratbevoksede områder. Begge 
personer har lovet en oprydning.

Naturstyrelsen har i det forgangne år været ret aktiv med henvendelser til vores 
forening. I en mail d. 7. december skriver Strandgaard til mig efter en længere 
telefonsamtale: ”Vi har i Naturstyrelsen overvejelser om at lade krattet, der er mellem 
Aa Strandvej og en række sommerhuse, knuse. Det vil sikre en lettere drift af arealet, 
og det vil også give bedre forhold for de sommerhuse, der ligger bag krattet, og vi vil 
undgå de snigende tendenser vi ind i mellem ser, hvor sommerhusgrunde ”bevæger 
sig ind” på Naturstyrelsens areal.” Jeg lod Strandgaard forstå, at jeg ikke syntes, at 
det var nogen god idé, men at jeg selvfølgelig ville drøfte hans henvendelse med den 
øvrige bestyrelse inden en egentlig henvendelse til de berørte sommerhusejere. – Det 
rygtedes imidlertid hurtigt ude i byen, at Naturstyrelsen havde planer om at fjerne 
slåenhegnet og til gengæld så græs på området. Det flertal af beboere, som henvendte 
sig til mig, var store modstandere af en fjernelse af slåenhegnet, og efter en 
mailkorrespondance med bestyrelsen skrev jeg følgende til Strandgaard: ”Jeg har 
drøftet din henvendelse til vores forening med den øvrige bestyrelse og nogle af de 
beboere, som en fjernelse af slåenhegnet vil berøre. Der har været stor enighed om, at 
det ville være meget uheldigt, hvis Naturstyrelsen fjernede hegnet. Folk frygter, at 
alle, der færdes på Strandvejen har frit indsyn til beboerne på den anden side af 
Naturstyrelsens område, og samtidig er der bekymring for en lettere ”tivolisering” i 
og med, at de berørte beboere sandsynligvis vil opstille mange forskellige hegnstyper 



som erstatning for slåenhegnet, ja, i værste fald vil nogle måske opsætte et 
plankeværk, hvilket mange finder vil skæmme området.
Så et venligst nej tak til fjernelse af slåenhegnet langs med Aa Strandvej. Få dage 
efter i det nye år modtog jeg så et svar fra Strandgaard: ” Med baggrund i dine 
begrundelser for at fastholde hegnet som det er, lader vi være med at rydde det 
pågældende slåenhegn.” – I det tidlige forår modtog jeg så en mail fra en beboer, hvis 
grund støder op til Strandvejen, og vedkommende var langt fra enig med os i 
bestyrelsens negative holdning til fjernelse af hegnet. Det er en klassisk situation i en 
grundejerforening, at dens medlemmer har forskellige holdninger til en sag, og så er 
det vel bestyrelsens ansvar at træffe en afgørelse.

Stor var min forbavselse på baggrund af dette begivenhedsforløb at blive ringet op, 
mens jeg stod og ventede foran et museum i Paris, af en ny medarbejder, Kristoffer 
Nielsen fra Naturstyrelsen, der i en lidt dårlig telefonforbindelse ønskede at sælge 
ovenfor omtalte område til Aa grundejer- og beboerforening. Jeg svarede, at hverken 
jeg eller vores forening ønskede at købe noget af telefonsælgere; men der var 
åbenbart mere alvor i sagen, end jeg lige umiddelbart havde forstået, for i fredags 
ringede Jakob Harrekilde til mig og fortalte, at det er besluttet i Naturstyrelsen, at 
arealet ved Aa (matr. nr. 1bm, Hagenskov Hgd., Sønderby) skal sælges, og 
Naturstyrelsen er ved at færdiggøre udbudsmateriale, som afventer juridisk 
gennemgang. Videre fortalte Harrekilde, at det er en folketingsbeslutning i 
forbindelse med vedtagelse af Naturpakken, at Naturstyrelsen skal sælge arealer, der 
er mindre relevante for styrelsen, og for de penge, som et salg indbringer skal 
styrelsen købe mere attraktive arealer. Dele af Naturstyrelsens salg af arealer og 
bygninger er ved at blive overdraget til det statslige ejendomsselskab FREJA. Der er 
ikke taget endelig stilling til, hvem der skal stå for salget af arealet ved Aa, men 
styrelsen forventer først en afklaring efter sommerferien, og så hører vi nærmere. 

På den baggrund kontaktede jeg Naturstyrelsen for dog allerede nu at høre nærmere 
om betingelserne i forbindelse med salget af omtalte areal. Jeg kunne godt forestille 
mig, at nogle sommerhusbeboere kunne være interesseret i at udvide deres grund ud 
mod Aa Strandvej, hvilket ville forudsætte at hele matrikel nr. 1bm Hagenskov Hgd., 
Sønderby skulle opdeles i mindre matrikler, hvis det kan lade sig gøre, og jeg ville da 
også godt vide, om dele af arealet f.eks. den nuværende ”parkeringsplads” måtte 
bebygges. Hertil svarede Kristoffer Nielsen i en mail: ” Jeg ringede til Assens 
Kommune blandt andet angående bebyggelse på arealet. - På telefonisk forespørgsel 
for anvendelsesmuligheder af Feddet 12, matr. nr. 1 bm, Hagenskov Hgd. Sønderby, 
er der følgende bestemmelse på matriklen, i henhold til Lokalplan II-F401, §3, 
Områdets anvendelse, stk. 3.5, delområde II-F4:



Det beplantede område mellem Å Strandvej og sommerhusområdet nord herfor 
(matr. nr. 1bm samt del af 1v) skal bevares og vedligeholdes i sin nuværende 
udformning og afgrænsning  
 Så selvom arealet ligger i en sommerhuszone, er det lokalplanlagt som friareal, uden 
mulighed for ændret anvendelse”.

I går modtog jeg så en ny mail fra Kristoffer Nielsen. Her skriver han: ”Det er ikke 
min opfattelse at man ikke må inddele området i mindre parceller (Hvis I ønsker det 
gjort, skal i nok få et samlet bud på det fra en landinspektør). Jeg mener det betyder, 
at skulle der komme nye ejere, må de ikke gøre som det passer dem, f.eks. bygge på 
arealet. Hvis du skal være helt sikker og har yderligere spørgsmål til 
anvendelsesmuligheder, skal du tage kontakt til Peter Jacob Rask, pejra@assens.dk, 
fra Assens Kommune. Han burde vide besked”. Og det agter jeg så at gøre.

I november 2018 modtog jeg en henvendelse fra beboerforeningen for Brydegaard, 
Brunshuse og Enemærket om at deltage i et møde om, hvilken indflydelse 
beboerforeninger og deres medlemmer rundt om Helnæsbugten kunne få på den 
kommende etablering af Center for Kyst- og Lystfiskerturisme. Det var på mange 
måder et interessant møde, som imidlertid viste en splittelse blandt de forskellige 
foreningers holdninger til et sådant center. Problematikken, mener jeg, kan koges ned 
til spørgsmålet om, i hvor høj grad det skal være et center for havørredfiskeri eller et 
center, hvor turismen får større fokus end fisk og fiskeri. Der var en angst for at 
projektet skulle blive for storslået uden inddragelse af lokale borgere. Man enedes om 
at holde kontakten vedlige beboergrupperne imellem. Det er imidlertid desværre ikke 
sket.

For anden gang indsendte bestyrelsesmedlem Bente Møller i efteråret 2018 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 
atter afslag uden begrundelse. Bestyrelsen besluttede ikke at søge igen hos 
Trygfonden.

På årets første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig sådan, at Lars Jørgen 
Johansen fortsat er kasserer, mens Bente Møller fortsætter som sekretær. Den 
nyvalgte Per Johs og Kaj Torstensen er menige medlemmer, og jeg er formand. 
Suppleanter for henholdsvis fastboende og sommerhusejere er Lotte Skands og 
nyvalgte Inge Rose Jørgensen. En stolt kasserer kunne på dette møde meddele, at han 
havde fået udvirket, at et bankgebyr på 60 kr. pr. måned var blevet sløjfet, hvorved 
975 kr. var blevet tilbageført til foreningen.
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På et af bestyrelsesmøderne blev vi enige om, at den såkaldte ”Elsebro” ikke er 
foreningens forpligtelse; men folk, der benytter broen og andre interesserede, 
opfordres til at give et bidrag til de personer, som har lavet og finansieret broen.

Kort om årets gang:
Der var et pænt fremmøde ved sidste års generalforsamling, der blev afviklet i god ro 
og orden trods stor diskussionslyst.

Aa-festen havde også en pæn tilslutning. Selv om vi ikke havde nogen huspianist, var 
stemningen som altid i top, og sanglysten husker jeg var stor. For første gang gav Aa-
festen et overskud. Et overskud på 380,35 kr., således at den ikke har belastet 
foreningens budget, tværtimod.

Skt. Hans-bålet blev aflyst på grund af afbrændingsforbud. Vi håber ikke, at det sker i 
år. Ligesom de andre år skal vi have samlet et bålhold, som mødes kl. 10 lørdag d. 
22. juni. Else Torstensen har allerede lavet heksen. Kaj Torstensen, Jens og 
undertegnede 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 det åbne hav om bord på skibet Helene, hvor 
vi havde booket plads og frokost med efterfølgende kaffe og kage. En snes 
mennesker deltog i dette skønne arrangement med en rundtur på Lillebælt en 
solbeskinnet 25. juli. Her oplevede vi marsvin ud for Bogø. En lille bonusoplevelse 
var serveringspersonalet, der gav mindelser om ”Halløj på badehotellet”.

En del mennesker var samlet til strandrydningsarrangementet skærtorsdag, og det 
foregik i flot vejr. Vi blev absolut ikke overanstrengte, for sjældent har der været så 
lidt affald at samle.

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
30.05.2019


