
Formandens beretning v. generalforsamlingen i 
Aa Grundejer- og beboerforening d. 13. maj 2021 kl. 14.00 

I indledningen til sidste års formandsberetning sagde jeg, at foreningsåret 2019/20 i 
Aa grundejer- og beboerforening måtte betegnes som et stille år, hvilket i nogen grad 
hang sammen med nedlukningen af samfundet p.g.a. corona-krisen. Det samme 
kunne man fristes til at sige om dette foreningsår, der også har været præget af 
coronokrisen; men på den anden side er det ikke helt rigtigt, at det har været et stille 
år, for der har faktisk været en del aktivitet i foreningsregi, og aktiviteten i det 
geografiske Aa har da vist aldrig været større. Trafikken på feddet har vinteren over 
været nærmest intensiv, og man kunne jo næsten blive gået ned, hvis man ikke fulgte 
den spontant opståede færdselsretning. 

I foreningsregi var årets første begivenhed generalforsamlingen, som vi på grund af 
corona-krisen måtte udsætte til d. 18. juli 2020. Ikke alene var tidspunktet 
usædvanligt, det var stedet også, idet generalforsamlingen blev afholdt privat hos det 
gæstfrie par, Lone og Henning, som oven i købet måtte lægge hus til den vist nok 
største generalforsamling i foreningens historie. Ikke mindre end 34 personer deltog. 
Den store interesse skyldtes formodentligt punktet, Naturstyrelsens salg af Matr. nr. 
1bm Hagenskov Hgd., Sønderby, altså arealet fra Aavangen til Aagydens vestligste 
indkørsel. (Til nye medlemmer: Her i Aa kan vi alle sammen vores matr. Nummer. Det med 
husnumre har aldrig slået an). Arealets videre skæbne kommer jeg ikke ind på her, da der 
som bekendt var flertal blandt medlemmerne for, at grundejerforeningen ikke skulle 
erhverve dette areal.

Coronaen forhindrede os i at afholde den traditionsrige Aa-fest, og coronaen satte 
også en stopper for planlægning og gennemførelse af årets sociale arrangement, der 
plejer at finde sted i anden halvdel af juli. Disse aflysninger betød imidlertid ikke, at 
foreningens medlemmer forholdt sig passive resten af sommeren. På 
generalforsamlingen viste der sig stor interesse for deltagelse i Hjerteforeningens 
Landsindsamling d. 30. august 2020. Interessen udmøntede sig heldigvis også i 
praksis blandt foreningens medlemmer. Betingelserne for Hjerteforeningens uddeling 
af en gratis hjertestarter var som bekendt, at en gruppe skulle dække mindst 15 
indsamlingsruter. Aa-gruppen nåede at dække hele 20 indsamlingsruter (hold pause – 
spontane klapsalver). 10 personer havde valgt at gå en indsamlingsrute, som 
Hjerteforeningen på forhånd havde fastlagt over hele Danmark. Nogle af de aktive 
sommerhusbeboere havde valgt ruter i deres hjemegn som f.eks. Birkerød, Værløse 
og Fredericia. De fleste indsamlere i gruppen gik dog i Aa-området, Ebberup og 
Brunshuse. Andre 10 personer havde oprettet en såkaldt digital rute, en online-
indsamling, der indebar, at man sammen med familie, venner og kolleger skulle 
indsamle mindst 1000 kr., for at den kunne tælle med i de 15 indsamlingsruter.



Aa-gruppen blev af Hjerteforeningen noteret for at have indsamlet et beløb på den 
pæne side af 25.000 kr., og det var selvfølgelig et særdeles tilfredsstillende resultat, 
som vi kan lykønske hinanden med.

Det hele foregik som bekendt digitalt, og det betød, at alle donationer skulle gives via 
MobilePay, SMS eller direkte bankoverførsel til Hjerteforeningen. Personligt havde 
jeg en meget fin dag og mødte en masse flinke og gavmilde mennesker på min rute 
her i Aa. – Lad os håbe vi kan gentage succesen, når vi i noget mere beskedent 
omfang 30. maj får mulighed for at samle ind til fortsættelse af ServicePlus-aftalen 
for vores hjertestarter, der hænger på Aa strand camping. 

På sidste års generalforsamling holdt Corinna Möhrlen et spændende oplæg med 
titlen ”Vision Aakrog Bugt 2030.” Oplæggets visioner besluttede bestyrelsen senere 
at bakke op om. I oktober indkaldte Corinna foreningens medlemmer til en workshop 
om, hvordan man kunne realisere nogle af visionerne i oplægget. 10 medlemmer 
deltog, og der blev diskuteret, hvilke emner og projekter vi skulle gå i gang med at 
søge fondsmidler til. Et hovedmål har været at udvikle Aa og omegn til et rekreativt 
naturområde med bæredygtig turisme. Kravet om bæredygtighed har således været 
det grundlæggende aspekt i vores ansøgninger om fondsmidler. Med det 
udgangspunkt besluttede vi at søge fondsmidler til en kombineret bade- og kajakbro 
med placering ud for campingpladsen. Vi ønskede også en reetablering af slæbestedet 
ved den såkaldte fiskeplads, og derfor søgte vi også fondsmidler til dette projekt. På 
campingpladsen havde man oplevet, at nogle efterspurgte mulighed for leje af 
kajakker og cykler. Corinna har fået et firma til at sponsere indkøb af 6 kajakker til 
udlejning. I workshopgruppen kom vi også ind på det tidligere fremsatte ønske om at 
få lavet kort over stisystemer og få informationsskilte sat op på gl kirkesti. Assens 
kommune har tidligere givet tilsagn om hjælp til opsætning af skilte og fremstilling af 
kort.

Med Corinna i front har nogle af os brugt en del energi og tid på dels at lave 
fondsansøgninger og dels at formulere ansøgninger til Assens kommune og til 
Naturstyrelsen. Vi har ansøgt Energi Fyns Almene Fond om 31.900 kr. til 
reetablering af slæbestedet; men desværre fik vi for et par måneder siden afslag på 
vores ansøgning. Kort tid efter dette afslag sendte en medarbejder fra Naturstyrelsen 
os en kortfattet mail med beskeden om, at Naturstyrelsen ikke kunne give tilladelse til 
etablering af et slæbested i Aa med den begrundelse, at der er et andet kun 6 km væk 
ved Agernæs havn. Vi havde ellers sat næsen op efter i hvert fald at kunne få lov til at 
reetablere slæbestedet, idet en medarbejder i Assens kommune i en telefonsamtale 
havde ladet mig forstå, at det ikke var usandsynligt, at i hvert fald kommunen ville 
give tilladelse til reetablering af slæbestedet i Aa, som vi ønskede at forskønne, så det 



kunne komme til at virke mere harmonisk i forhold til den omliggende natur. Og 
selvfølgelig var det også meningen at skabe et mere stabilt grundlag på pladsen for 
biler med efterspændt trailer med båd. - Tilbage til den kommunale medarbejder, som 
faktisk opfordrede mig til at besøge slæbestedet på Sandager strand og tage nogle 
billeder, sådan at vi kunne lade os inspirere af slæbestedet der; men vi har imidlertid 
efterhånden erfaret, at Naturstyrelsen er højeste myndighed i forhold til Assens 
kommune angående feddet og stranden i Aa. 

Som allerede nævnt søgte vi også fondsmidler til at få opført en kombineret bade- og 
kajakbro (den såkaldte Espergærde bro) som med sit diskrete design fremstår som et 
med strandomgivelserne. Vi søgte Friluftsrådet om 94.875 kr. til etablering af sådan 
en bro på baggrund af et ønske om at forbedre tilgængeligheden til kyst og vand i Aa. 
Vi har endnu ikke hørt fra Friluftsrådet; men vi har hørt fra Ida Friis Mikkelsen, 
Naturstyrelsen, der d. 9. april skriver til os, at Naturstyrelsen ikke vil give lov til 
etablering af en badebro. Begrundelsen er, at Feddet er en del af et større Natura 2000 
område, hvor vi skal passe ekstra godt på naturen, og at Naturstyrelsen ikke har en 
praksis for at opføre badebroer på styrelsens arealer. 

Skulle der sidde en enkelt herinde, der ikke ved, hvad Natura 2000 er, kommer 
forklaringen her:

”EU-habitatområde, EF-habitatområde, betegnelse for særligt beskyttede områder til 
beskyttede vilde dyr og planter samt naturtyper i henhold til EU's habitatdirektiv fra 1992. 
Disse områder betegnes tillige Natura 2000-områder og indgår i det samlede europæiske 
netværk af beskyttede naturområder.

Naturstyrelsens begrundelse for afslaget er absolut forståeligt, og det hverken kan 
eller skal vi gøre noget ved. Vi må selvfølgelig rette ind. Hvad der imidlertid kan 
skabe en vis undren er, at inden jeg ansøgte om tilladelse til at få broen opført, havde 
jeg kontaktet både Assens kommune og Ida i Naturstyrelsen. Ida ringede endda til 
mig for at høre nærmere om, hvad jeg mente, når jeg i ansøgningen havde skrevet, at 
broen var handicapvenlig. Hun lod mig i den forbindelse forstå, at det ikke var 
umuligt at få styrelsens tilladelse til at opføre en sådan bro, men hun turde 
selvfølgelig ikke sige noget, før ansøgningen var drøftet i Naturstyrelsen. Sat på 
spidsen: To måneder skulle der åbenbart gå med drøftelser, inden 
grundejerforeningen modtager et afslag fra Naturstyrelsen. Som sagt undres man. 
Hvorfor pokker siger en (kompetent?) medarbejder ikke med det samme til os, at vi 
kan glemme alt om at få tilladelse til at opføre en badebro på Naturstyrelsens areal?

Jeg fortsætter med Naturstyrelsen. Nu må I ikke tro, at jeg har nogen form for 
aversion over for Naturstyrelsen og dens medarbejdere, der faktisk er særdeles flinke 
at tale med og omgås. Ja, de er måske alt for flinke, hvilket følgende sag viser.



Af hensyn til jer, der har deltaget i de sidste 10 års generalforsamlinger i Aa 
grundejer- og beboerforening vil jeg skåne jer mest muligt for endnu en gang at høre 
om Naturstyrelsens lovede, men manglende bekæmpelse af de invasive (hyben)roser 
på feddet. Åbenbart ikke en generalforsamling uden invasive roser. Sidste år 
kopierede jeg næsten ordret, hvad jeg sagde i forrige års beretning og i forrige års 
beretning kopierede …..(vi stopper her). Denne gang kan jeg ikke tillade mig at 
kopiere fra sidste års beretning, for der skete faktisk noget nyt i efteråret, altså ikke at 
roserne blev fjernet, hvilket I selvfølgelig ved selvsyn har konstateret ikke er sket. 
Det nye var, at Naturstyrelsen åbenbart havde fået ansat en ny medarbejder, lad os 
nøjes med at kalde ham Kasper, biolog af uddannelse. Han skrev d. 27. november en 
særdeles venlig og meget uddybende mail til Ole og Palle (formand for 
Brydegaard/Brunshuse beboerforening) med emnet: Bekæmpelse af rynket rose (rosa 
rogusa) på Feddet. Det meste af mailen handler om, hvordan men bekæmper denne 
rynkede rose. Blot et enkelt citat: ”Inden der køres med biorotor vil rosenbuskene 
blive knust med slagle-klipper for at mindske mængden af plantedele på arealet 
efterfølgende.” Kasper fortsætter: ” som opfølgning vil der i løbet af sommeren 2021 
ske harvninger af arealerne”. Mailen slutter sådan: ”Processen starter op den 2. 
december 2020. Entreprenøren regner med at være færdig efter omkring 1,5 dage. 
Beklager det korte varsel, men vi er så heldige, at biorotoren kan nå at køre her på 
Fyn, inden den sendes videre til opgaver på Sjælland”. – Jeg glædede mig allerede til 
at videresende denne mail til jer, og jeg forestillede mig selvfølgelig også, hvordan 
jeg i formandsberetningen til foråret kunne sige: ”For første gang i nyere tid ikke et 
ord om den invasive rose, der nu ligger død på feddet og blot venter på harven”. 
Sådan skulle det imidlertid ikke gå, for allerede samme dag modtog jeg en ny mail fra 
Kasper, der kunne fortælle, at han som svar på den mail, han lige havde udsendt til 
Palle og mig havde modtaget en mail fra Palle med store protester fra 
beboerforeningen for Brunshuse med krav om et dialogmøde inden bekæmpelsen af 
roserne skulle gå i gang. Kasper meddelte mig, at han ikke turde andet end at vente til 
sommeren 2021 eller senere med bekæmpelsen. -”Jeg indkalder derfor til et 
dialogmøde næste år, hvor du og dine medlemmer også meget gerne må deltage”, 
skrev han til mig. Jeg ringede med det samme til ham og fortalte ham, at hverken jeg 
eller foreningens medlemmer ønskede mere snak om denne bekæmpelse, men 
handling nu og her. Jeg sagde rent ud, at der simpelthen ikke må gå demokrati i sådan 
noget, hvor den ene part, altså Naturstyrelsen må have en kompetence, som ikke skal 
stilles til diskussion. Jeg sluttede med at sige, at han ikke behøvede at invitere os til 
dialogmøde. Sådan ligger/står sagen med de invasive roser på samme måde som altid, 
når vi holder generalforsamling.

I min mere eller mindre kronologiske beretning over, hvad der er sket i foreningen, er 
vi nu nået til strandrensningen skærtorsdag, som også i år blev påvirket af coronaen 
på den måde, at et forsamlingsforbud på kun 10 personer forhindrede os i at samles, 



som vi plejer kl. 10 for dernæst at fordele os i alle retninger for afslutningsvis at 
samles om Kajs medbragte øl- og vandkasse, hvor vi under normale omstændigheder 
ønsker hinanden god påske.

”Undskyld for al forvirringen   Det er min skyld. Håber vi ses torsdag aften 
Jens 
her er linket til på onsdg. 
jeg lukker mødet op ca 18,45 
vi ses
jens”

Sådan lød det forvirrede budskab tirsdag d. 4. maj fra en af Hjerteforeningens 
instruktører, der ikke mindre end tre gange mente, at d. 6. maj både kunne være en 
onsdag og torsdag. Hans mission var at afholde et digitalt hjertestarterkursus for 15 
tilmeldte personer fra vores forening. Nogle af de tilmeldte var røget af under denne 
forvirrede optakt, og man kan vel også diskutere, hvor godt kurset var. Personligt 
synes jeg godt, at det kunne være udført noget mere professionelt.

Bestyrelsen har, som det også fremgår af vores hjemmeside, som nu er tilgængelig 
uden angivelse af tre gange dobbelt w foran aagrundejerforening.dk, holdt tre møder, 
hvoraf det sidste var digitalt. På det første bestyrelsesmøde i det nye foreningsår 
konstituerede bestyrelsen sig sådan, at Karsten Jørgensen blev ny kasserer; Bente 
Møller fortsætter som sekretær, mens Per Johs og Kaj Torstensen fortsat er menige 
medlemmer. Ole Aabroe Hansen fortsætter som formand.
Suppleanter for henholdsvis fastboere og sommerhusbeboere er Corinna Möhrlen og 
Inge Rose Jørgensen. Revisor er Else Torstensen og revisorsuppleant er Kristine 
Winther.

Bestyrelsens første opgave var at få oprettet en ny foreningskonto med en ny kasserer 
efter en periode, hvor foreningen ikke havde nogen konto efter vores tidligere 
kasserer, Lars Jørgen Johansens dødsfald. Vi besluttede at oprette kontoen i samme 
pengeinstitut som tidligere, nemlig Sparekassen Sjælland-Fyn. Det skulle imidlertid 
hurtigt vise sig at være forbundet med en del udfordringer for at sige det på en 
diplomatisk måde. Det var nu ikke pengeinstituttets skyld, men en ny lovgivning om 
at komme hvidvask til livs medførte, at noget, som burde være ret nemt, blev 
temmelig besværligt. Pengeinstituttets udgangspunktet var, at 
bestyrelsesmedlemmerne, trods pæredanske navne, sandsynligvis havde gode 
bekendtskaber blandt internationale pengemænd/-kvinder, der kun var ude på et, 
nemlig hvidvask af penge. Vores identitet blev grundigt tjekket for at sige det mildt. – 
Det vidner en opringning fra vores kontaktperson i pengeinstituttet om. 
Kontaktpersonen, lad os kalde ham Søren, ringede til mig, mens jeg stod på en 



bornholmsk gedefarm omgivet af 20 – 30 geder. Søren ville bl.a. have tjek på et af 
bestyrelsesmedlemmernes præcise adresse, for han skulle returnere en rigtig 
underskrift i et rigtigt brev sendt med Post Nord. Da jeg oplyste, at manden bor i 
Schweiz, men at jeg ikke kendte hans nøjagtige adresse, opstod der et øjebliks 
tavshed i den anden ende, og jeg forestillede mig, at Søren allerede var i gang med at 
kontakte Interpol. Nå, så galt gik det ikke. Vi slap for at tage til Næstved for at afgive 
fingeraftryk, og vi har som bekendt fået oprettet en ny foreningskonto, som 
administreres særdeles kompetent af vores kasserer, Karsten Jørgensen.

På vores første bestyrelsesmøde opstillede vi tre foreløbige fokusområder, så vi 
havde noget konkret at arbejde efter. Vi ønskede en hjertestarter. Den har vi fået. Vi 
ønskede en badebro. Den har vi ikke fået og får heller ikke. Vi ønskede at få lavet et 
genoptryk af Aa-bogen som foreslået af Malene Hinrichsen på sidste 
generalforsamling. Det lykkedes, og det blev en succes. Alle 50 eksemplarer er solgt 
med økonomisk støtte fra foreningen.

På vores hjemmeside ligger der referater fra vores bestyrelsesmøder, så det er 
unødvendigt her at gå i detaljer med, hvad vi har beskæftiget os med på møderne. 
Dog er der en beslutning på bestyrelsesmødet d. 29. juli, som jeg mener, er relevant at 
fremhæve her. Jeg citerer fra Bentes referat: ” Bestyrelsen er enig om, at det er vigtigt 
at fastholde Kr. himmelfartsdag til afholdelse af foreningens generalforsamling og 
Aa-fest.” – Derfor kan bestyrelsen ikke gå ind for det forslag, Liselotte Nielsen har 
fremsat under dagsordenens punkt 8 om rullende datoer for afholdelse af 
generalforsamlingen.

Til sidst vil jeg byde de nye medlemmer af foreningen et stort velkommen. Det er 
glædeligt at konstatere, at I ønsker at være med i det fællesskab, som foreningen 
forsøger at danne en ramme om her i Aa. Baggrunden for de nye medlemskaber er 
selvfølgelig de for Aa usædvanligt mange hushandler, der har fundet sted de sidste år. 
Ja, vi ser endda, at der bliver bygget nye huse. Alt sammen glædeligt synes jeg. 
Ikke mindst er det en stor glæde for Aa, at Valentina og Omar Gade (og Jan) har 
ønsket at etablere Danish Fishing & Outdoor Lodge her. Det betyder også, at vi her 
får et fantastisk spisested, så jeg synes, at vi alle skal give Valentina, Omar og Jan en 
stor velkomstklapsalve. (Her er en lille erkendtlighed som tak for, at I så generøst har 
tilbudt os husly på denne dag).

Det var slut på formandens beretning. 

Ole Aabroe Hansen
13.05.2021


