
Referat fra Generalforsamling i Aa grundejerforening 26. maj 2022 
 

Antal deltagere: 30 

1. Dirigent: Helle K. Bjerre 

Referent: Lotte Skands 

2. Formandens beretning:  

Der er kommet kommentarer til de henvendelser til Assens Kommune, som bestyrelsen har skrevet 

vedr. sommerhusene bl.a. fra Liselotte Nielsen og Corinna Möhrlen, og derfor krævede de det 

indført i formandens beretning. Der er sommerhusbeboere og helårsbeboere omkring Aavangen, 

der selv har kontaktet kommunen uden at bestyrelsesmedlemmerne Bente Møller og Ole Aabroe 

Hansen blev involveret 

Disse beboere ville ikke involvere hele bestyrelsen, fordi Kristine Winther og Jens Thomsen også er 

medlemmer af foreningen.  

Asthon Funck udtrykker ønske om, at vi fremadrettet arbejder sammen og bevarer det gode 

naboskab i Å. Der er forskellige interesser ift. sommerhusudstykningen, men lad os forblive venner. 

Der skal en vurdering af vejnettet ved Åvangen til, mener Ivan Christensen. Der skal kunne 

etableres en brandvej, og der stilles særlige krav til denne. 

Å er vurderet som et værdifuldt landskab, det kan foreningen lægge vægt på.  

3. Regnskabet fremlægges af Karsten. 7.650 kr. i indtægter via kontingenter. 3.082,29 kr. i overskud. 

Formue på godt 33.000 kr. Kom gerne med forslag til hvad overskuddet kan anvendes til, ifm. 

næste års Generalforsamling.  

4. Budget og kontingent: Budgettet er vedtaget 

5. Hjertestarterkursus: Hvem ønsker at deltage: Lena, Ashton, Else Dam, Birte, Else, Kaj, Ole, Corinna, 

Lotte B. 

6. Orientering V/Corinna: 50.000 kr. er bevilget til badebro i vedligeholdelsesfrit materiale. Den kan 

placeres til højre for den lille P-plads/fiskeplads. Der skal indgå frivillig arbejdskraft. Ifm. at bygge 

broen. Der vil komme nabohøring, nærmere info følger. Der er forskellige holdninger til om der skal 

etableres en bro. 

7. Orientering V/Asthon Funck: Ashton og Ole vil tage kontakt til Naturstyrelsen vedr. dette. 

8. Debat og afstemning om forslag om, at Aa grundejerforening ikke længere skal beskæftige sig med 

sommerhusudstykningen i forhold til Assens kommune. Antal stemmer for: 47. Antal stemmer 

mod: 0. Forslaget er vedtaget. – En gruppe sommerhusbeboere og helårsbeboere omkring 

Aavangen ønsker i fremtiden at overtage grundejerforeningens kommunikation med Assens 

kommune. – Birte Gamborg ønskede at få oplyst, om denne gruppe ville være åben for andre 

beboere med interesse for sommerhusudstykningen. Svaret var, at den ville være åben for alle. 

9. Forslag om at melde sig ind i FL, forslaget er vedtaget. 

10. Valg af bestyrelse: 

a. Jørgen Elmer 

b. Liselotte Nielsen 

c. Suppleant: Helle K. Bjerre 

d. Revisor: Karsten Jørgensen 

e. Revisorsuppleant: Kristine Winther 

Tak til de afgåede medlemmer af bestyrelsen, Karsten og Per. 



Mange tak til værtsparret for lån af lokaler. 

Mange tak til Ole, for hans store frivillige arbejde for foreningen. Det synes både referent og andre naboer 

der skal tilføjes. 

Aa, 29. maj 2022 

Referent    Formand 
Lotte Skands    Ole Aabroe Hansen 
 


