
 

Bestyrelsesmøde i Aa Grundejerforening d. 28. august 2015 kl. 18.00 på Aavangen 18. 

Tilstede: Ole Aabroe Hansen, Lars Jørgen Johansen, Svend Frey Nielsen, Bente Møller og suppleant Per Sonne. 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 2. april 2015 

Alle  Referat godkendt. 

Konstituering af ny bestyrelse. Alle Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand: Ole Aabroe Hansen. 

Kasserer: Lars Jørgen Johansen. Sekretær: Bente Møller. Menige 

medlemmer: Svend Frey Nielsen og Kaj Torstensen. Suppleanter for 

henholdsvis fastboende og sommerhusejere: Per Sonne og Ulrik 

Jungersen. 

Forslag om ændring af Aa 

grundejerforening til Aa og 

omegns beboerforening. 

Ændring af afgrænsning af 

foreningens geografiske område. 

Ole Som følge af ønsket om at udvide medlemstallet og den geografiske 

afgrænsning foreslog Ole en ændring af navnet Aa Grundejerforening til 

Aa Beboerforening. Der var overvejende positiv stemning for forslaget, 

som dog kræver forelæggelse for – og vedtagelse på generalforsamlingen. 

På næste møde vil vi drøfte foreningens vedtægter og den nye geografiske 

afgrænsning nærmere.  

Kort evaluering af 

generalforsamlingen, Skt. Hans 

bål og socialt arrangement. 

Alle Skt.Hans- arrangementet var lidt mindre besøgt i år. Det sociale 

arrangement forløb fint. Generalforsamlingen blev i år lidt turbulent pga. 

diskussion om nabostridigheder og løb således lidt af sporet. 

Modtagelse af ny hjemmeside.  Alle Den nye hjemmeside er blevet godt modtaget – mange positive 

tilkendegivelser og ingen negative. Under emnet historie og natur vil der 

komme fotos af fuglelivet i området. 

Fibernet/Bredbånd i Aa og 

omegn – status. 

Ole orienterer.  Ole kunne meddele at tilslutningsprocenten nu ligger omkring de 70, så 

fibernet i vores område er en realitet. 

Orientering v. kassereren. - Aa-

festregnskab og udbetaling af 

honorar til bestyrelsen 

Lars og Ole Der har i år været flere udgifter end indtægter, hvilket bl.a. skyldes 

udgifterne til den nye hjemmeside. Aa-festen som kom ud med et mindre 

minus. Flere medlemmer har endnu ikke betalt deres kontingent. Det 

besluttedes, at der fremover ikke skal udbetales bestyrelseshonorar.   

Eventuelt. Alle Per Sonne mente ikke, at bestyrelsen er nok i dialog med Kommune, 

Politi, og Skov- og Naturstyrelsen ang. parkeringsforhold ved Kolonien, 

vandstanden i åen samt den invasive vækst af hybenroserne på feddet. Det 

besluttedes at kontakte diverse instanser.  



Næste møde.   Torsdag d.5.nov. kl. 19 hos Kaj Torstensen. 

 

Bente Møller 

Aa, d.11.sept. 2015 


