
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. 15. marts 2021 kl. 19.30 – Skype-møde 
 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Medlemssituationen – nye medlemmer – udmeldinger. Karsten/Ole/Alle Glædeligt at se stor tilslutning til foreningen 

blandt områdets tilflyttere. Foreningen har nu 47 

– 48 medlemmer. 

Regnskab og budget for 2021. Karsten/Alle Udgifter til foreningens hjemmeside: 

 dk. hostmaster: 60 kr. pr. år. 

 Weebly-hjemmeside (14.07.20 – 

14.07.21): 607 kr. 

 One.com – Webhotel: (18.06.20 – 

18.06.21): 351 kr. 

Udgifter til bankkonto og gebyrer til e-

banking beløber sig til henholdsvis 600 kr. 

og 750 kr. pr. år. Stor udgiftspost, som der 

ikke kan gøres så meget ved, dog vil Karsten 

undersøge, om det kan gøres billigere. 

ServicePlus-aftalen for hjertestarter koster 

3588 kr. årligt. 

Placering af foreningens generalforsamling Kristi 

Himmelfartsdag d. 13. maj. 

Ole/Alle Vi håber. Generalforsamlingen kan finde sted i 

år Kristi Himmelfartsdag som vanligt, og vi har 

fået lov til at afholde den i den nye Fishing 

Lodge. 

Forlængelse af ServicePlus-aftalen for vores hjertestarter? 

 Fortsættelse efter den indtil 4. oktober 2021 gratis 

periode koster 3.588 kr./år. 

 Alternativt kan vi gå 4 ruter ved Hjerteforeningens 

landsuddeling, så er aftalen betalt for perioden 5. 

oktober – 4. oktober 2022. 

 Opsige aftalen. 

Ole/Alle ServicPlus-aftalen ønskes forlænget. På 

generalforsamling forhøres, om der er interesse 

for at gå 4 – 5 ruter ved Hjerteforeningens 

landsindsamling d. 30. maj eller om beløbet skal 

tages fra foreningens formue. 

Evt. kan en forhøjelse af medlemskontingentet 

foreslås. 



Digitale hjertestarter-kurser Ole/Alle Hjerteforeningen tilbyder digitale 

hjertestarterkurser. Deltagerantal skal min. være 

på 2 personer og max. på 15. Bestyrelsen 

deltager. Henvendelse til Ole hvis andre ønsker 

at deltage. 

Orientering om arbejdet i initiativgruppen/Vision Aa 2030.  Ole/Alle Der er afsendt ansøgninger til Assens kommune 

om etablering af badebro og slæbested ved Aa 

strand. 

Gruppen har ansøgt Friluftsrådet om 94.875 kr. 

til opsætning af badebro. 

Ansøgning om 31.900 kr. til oprettelse af 

slæbested er afsendt til Energi Fyns almene 

fond. 

Til indkøb og udlejning af kajakker har gruppen 

sørget for en egenfinansiering på 30.000 kr. 

Aa-bogen udsolgt – nyt oplag? Ole/Alle Om 2. oplag af Aa-bogen skal bestilles afhænger 

af interesse. Vi spørger på generalforsamlingen. 

Strandrensning skærtorsdag i lyset af corona-restriktioner. Ole/Alle Strandrensning og opsamling af affald langs Aa 

Strandvej kommer i år til at foregå lidt 

anderledes p.g.a. forsamlingsforbuddet. Folk 

opfordres til selv at samle affald i påsken, når 

man alligevel går en tur på feddet. Kommunen 

stiller sædvanen tro en vogn op ved 

fiskepladsen, hvori sorteret affald kan lægges. 

Der vil være poser ved vognen. 

Udsendelse af medlemsorientering med planlagte 

aktiviteter/kalender. 

Ole/Alle Ole udsender en aktivitetskalender for 

sommerhalvåret snarest til alle medlemmer. 

Evt.  Alle Lone og Henning i Skovbrynet, Aa Strandvej 

39, synes der køres for hurtigt på Aa Strandvej 

og forslår, at 40 km skiltet på Aa Strandvej ud 

for Bjørnemosevej flyttes og erstatter det 60 km 

skilt, der p.t. står ved Langegydes udmunding i 

Aa Strandvej. 

Ole Aabroe Hansen, Aa, 13.03.2021      Bente Møller, Aa, 24.03.2021 


