
Til bestyrelsen i Aa Grundejerforening! 

 

Bestyrelsesmøde i Aa Grundejerforening d. 19. marts 2014 kl. 19.00 afholdes hos Svend Frey på Langelinie 3, 5230 Odense M. 

 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 

Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 9. august 

2013. 

Alle  

Godkendt 

Situationen omkring Aa 

Camping - nabohøring om 

indretning af midlertidig ekstra 

bolig på Aa Camping. 

Ole orienterer. Nabohøring ang. midlertidig ekstra bolig er ikke aktuel på nuværende 

tidspunkt, da salg af campingpladsen er sat på standby. Der ventes nu på 

vedtagelse af en ny lokalplan – dette varer normalt ca. 7-8 mdr. 

Ny hjemmeside - 

etableringsomkostninger - 

funktion - webmaster etc. 

Ole/alle Eksisterende hjemmeside forbliver i drift. En ny mere brugervenlig koster 

ca. 4500 kr.(engangsudgift). Beslutning om evt. oprettelse af ny 

hjemmeside vil blive truffet på generalforsamlingen. 

Opsamling af affald på Feddet 

Skærtorsdag d. 17. april - 

fordeling af arbejdsopgaver og 

medlemsorientering. 

Alle Opsamling af affald på feddet skærtorsdag kl. 10 som vanligt. Kaj sørger 

for sække og øl/vand, Ole for traktor og vogn. 

Ole og Bente udsender et samlet program for hele sæsonen. 

Ajourføring af medlems- og 

adresseliste. 

Ole/Bente Medlems- og adresseliste blev gennemgået og revideret. Vi prøver at få fat 

i flere mailadresser. Til medlemmer, som ikke har en sådan, udsendes 

fortsat meddelelser med almindelig post. 

Planlægning af 

generalforsamling, Aa-fest, Skt. 

Hans-bål og socialt arrangement 

- information til medlemmerne - 

mulighed for udvidelse af 

deltagerkreds i sociale 

arrangementer. 

Alle På næste møde planlægges generalforsamling, Aa-fest og socialt 

arrangement. Birte arrangerer det nødvendige vedr. mad til Aa- festen. 

Gode ideer til det sociale arrangement modtages gerne.Der er mulighed for 

udvidelse af deltagerkredsen til disse arrangementer. 

På generalforsamlingen stopper Carsten Henriksen som kasserer, suppleant 

opfordres til at overtage hvervet. En ny suppleant skal findes. Nærmere 

oplysning om Sct. Hans aften og aflevering af træ til bålet gives på 

generalforsamlingen. 

 

  

Orientering v. kassereren. Carsten Kasseren forelagde årsregnskabet for 2013,der udviste et overskud på ca. 

3000 kr. 



Siden sidst - årets gang i Aa - 

orientering. 

Alle i.a. 

Eventuelt. Alle Svend har modtaget brev fra kommunen ang.ny affaldshåndtering. Modsat  

helårsbeboerne i Aa, der har fået en ny beholder til affaldssortering, så  har   

sommerhusejerne fået besked om, at der vil blive opstillet nogle beholdere 

( iglooer ) i Aa til sortering af affald. Ordningerne træder i kraft pr. 1. april 

2014. 

 

Kaj oplyste, at en ny bænk på feddet til afløsning af den, der er gået i 

stykker, vil koste ca. 4-500 kr. Udgiften vedtaget.  

Næste møde. Alle Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 19 hos Kaj 

Ole Aabroe Hansen, fmd./ Aa, 16.03.2014 Bente Møller, sekretær / Aa, 21.marts 2014 


