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DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 

Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 19. marts 

2014. 

Alle  

Referat godkendt 

Situationen omkring Aa 

Camping. 

Ole orienterer. Lokalplanen er tilsyneladende vanskelig at ændre, hvorfor det 

sandsynligvis er nødvendigt, at Ove og Yngve skal flytte i forbindelse med 

salg af campingpladsen. 

Affaldshåndtering for 

sommerhusbeboerne. 

Ole orienterer Ole har talt med Assens Forsyning ang. affaldshåndtering for 

sommerhusejere. Der bliver tale om 2 valgfrie ordninger: 1. samme 

ordning, som de fastboende. 2.  affald afleveres til iglooer, som opsættes 

på parkeringspladsen over for campingpladsen. Assens Forsyning arbejder 

på sagen og der vil blive udsendt brochurer snarest.  

Ajourføring af medlems- og 

adresseliste. 

Ole/Bente  Medlemslisten er ført ajour. Alle beboere i Aa er på listen, uanset 

medlemskab i grundejerforeningen eller ej.   

Indkomne forslag inklusive 

forslag fra bestyrelsen. 

Alle Bestyrelsen er enig i, at man køber professionel hjælp til en mere 

brugervenlig hjemmeside. Ole orienterer på generalforsamlingen. 

Planlægning af 

generalforsamling, Aa-fest, Skt. 

Hans-bål og socialt arrangement. 

Alle Carsten Henriksen ønsker ikke genvalg, men orienterer om regnskab på 

generalforsamlingen. Lars Jørgen Johansen har indvilliget i at overtage 

posten. Else bager kage til generalforsamlingen, Kaj sørger for kaffe og 

the samt øl og vand. Bestyrelsen kommer kl. 10 for at arrangere borde. 

Det har været et stille år i grundejerforeningen, så Ole kommer med en 

kort beretning. 

Aa- festen bliver atter holdt i Kolonien. Birte står for mad, Else og Bente 

hjælper til. Desværre kommer Ingrid og Per ikke til festen, så vi skal selv 

sørge for musik. Ole vil prøve, om det er muligt at få en instruktør til 

lancier. Carsten spørges, om han har noget dansemusik. Sct. Hans- bål: 

Svend har masser af haveaffald fra et fældet hegn, Else laver heks og Jens 

anmodes om at være bålmester. Jens, Kaj, Ole, Svend og evt. Steen laver 

bålet. 

Det sociale arrangement i år vil være et besøg på Ernst`s Samling i 



Østergade, samt besigtigelse af udstillingen om Frederik Ernst i 

Tobaksgården med efterfølgende middag i restauranten.    

Orientering v. kassereren. Carsten Carsten var ikke tilstede, men vil gerne sørge for en 

overdragelsesforretning til den kommende kasserer og også gerne 

fremover stå for udsendelse af girokort til opkrævning af kontingent.  

Eventuelt. Alle  

Næste møde. Alle Aftales senere. 

 

Bente Møller 

Aa, 25.05.2014 

 


