
Til bestyrelsen i Aa Grundejer- og beboerforening! 

Karsten Jørgensen, Bente Møller, Kaj Torstensen, Per Johs og Ole Aabroe Hansen 

 

Bestyrelsesmøde i Aa Grundejer- og beboerforening d. 17. marts 2022 kl. 19.30 – Skype-møde 
Tilstede var: Ole Aabroe Hansen, Kaj Torstensen, Karsten Jørgensen og Bente Møller  

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Medlemssituationen.  Karsten/Alle Nogle medlemmer betaler kontingent for flere år ad gangen, 

hvilket ikke er særligt hensigtsmæssigt, da det giver ekstra 

arbejde til kassereren. 

Regnskab og budget for 2022. Karsten/Alle Næsten ingen udgifter til sociale arrangementer i regnskabet for 

2021 på grund af corona. De største poster skyldes bankgebyrer 

og gaver. Årets resultat viser et overskud på kr. 3.082 samt en 

egenkapital på kr. 30.287. I 2022 betaler foreningen for 

serviceabonnement på vores hjertestarter. Bestyrelsen foreslår 

uændret kontingent på 150 kr. 

Placering af foreningens 

generalforsamling Kristi Himmelfartsdag 

d. 26. maj og eventuel Aa-fest. 

Ole/Alle Årets generalforsamling d. 26. maj vil også i år finde sted hos 

Omar og Valentina, Che Bueno/Denmark Fishing Lodge. Den 

efterfølgende Aa-fest har Lone og Henning, Aa Strandvej 39, 

været så venlige at tilbyde at lægge hus/lade til. Dette tilbud har 

bestyrelsen med glæde takket ja til. 

Bidrag til crowdfunding vedr. Che 

Buono/Denmark Fishing Lodge. 

Ole/Alle Bestyrelsen har besluttet at donere 2.000 kr. til Crowdfunding 

vedr. Che Buono/Denmark Fishing Lodge, som tak for husly for 

generalforsamlinger i 2021 og 22. Fremover vil foreningen 

betale 1000 kr. til Omar og Valentina for afholdelse af 

generalforsamlinger hos dem.  

Aa strand - Strandbeskyttelse. Jf. Asthon 

Funcks henvendelse til Assens kommune.  

Ole/Alle Vinteren har været hård ved stranden og gnavet af strandvolden 

ved trækstedet og syd herfor. Asthon Funck har tilbudt at rette 

henvendelse til kommunen vedr. evt. tiltag til forhindring af 

større oversvømmelser i området ved kommende storme. 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med Asthons henvendelse, der 

kan læses på foreningens hjemmeside under nyheder. 

Kort orientering om status for 

planlægning af nyt sommerhusområde i 

Aa. 

Ole Der er ikke sket mere i sagen på nuværende tidspunkt vedr. den 

nye sommerhusudstykning. Ole har modtaget nedenstående svar 

fra Esther Louise Jensen, Assens Kommune efter henvendelse. 



Esther Louise Jensen oplyser, at man er i gang med at få en 

juridisk vurdering af mulige adgangsveje til området. Når den 

foreligger forventes det, at der kommer en sag på til politisk 

behandling om igangsætning af lokalplan, sandsynligvis til 

april. 

Orientering om status for iværksættelse af 

skærpet hastighedsbegrænsning i Aa. 

Ole Følgende er svaret til Ole efter henvendelse til kommunen vedr. 

sagen om hastighedsbegrænsningerne i Aa: 

Hej Ole 

Din henvendelse ligger fortsat ved Fyns Politi, som er 

myndighed på området. En afgørelse på sagen kræver en 

besigtigelse, som Assens Kommune skal deltage i, og det har 

været mere svært end forventet at få disse aftaler på plads i den 

seneste tid. Vi forventer at besigtige stækningen i løbet af 

foråret. 

Venlig hilsen 

Jimmy R. Christensen 
Ingeniør 

 

Hjertestarter-kursus. Ole/Alle Der har tidligere været et digitalt hjertestarterkursus for 

foreningens medlemmer, men nu bliver der mulighed for et nyt 

”fysisk” kursus. På generalforsamlingen kan interesse 

tilkendegives.  

Strandrensning skærtorsdag. Ole/Alle Strandrensningen finder sædvanen tro sted skærtorsdag d. 

14.april kl. 10. I år er der virkelig affald at samle op. Ole har 

sørget for container, og Kaj vil sørge for øl og vand. 

Udsendelse af medlemsorientering med 

planlagte aktiviteter/kalender. 

Ole/Alle Ole udsender medlemsorientering med planlagte forårs- og 

sommeraktiviteter.  

Evt.  Alle Årets sociale sommeraktivitet kunne evt. være et besøg på 

Strøjer Tegl og biludstilling. 

Ole Aabroe Hansen                                                                                       Referent Bente Møller 

Aa, 14.03.2022                                                                                              Aa, d.29 marts 2022 

 


