
Bestyrelsesmøde i Aa Grundejer- og beboerforening d. 23. oktober 2020 kl. 18.00 på Aa strandvej 64 
Til stede var: Ole Aabroe Hansen, Karsten Jørgensen og Bente Møller. 

Afbud fra: Kaj Torstensen og Per Johs. 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Registrering og vedligeholdelse af opsat hjertestarter. Ole/Alle Hjertestarter er opsat på campingpladsens 

bygning og er nu registreret i TrygFondens 

hjertestarter-netværk www.hjertestarter.dk 

Kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter 

udsættes p.g.a. corona. 

Vores finansielle status – kontingent-opkrævning. Karsten På mødedagen var der kommet kontingent ind 

fra 28 medlemmer. Efterfølgende er der 

indkommet yderligere kontingenter, så der nu 

kun mangler indbetaling fra 4 medlemmer. I 

forbindelse med nedlægning af den gamle konto 

og oprettelse af en ny har der været store 

udgifter til Sparekassen Sjælland-Fyn Assens. 

Orientering om afholdt workshop om Vision Aa 2030 hos 

Corinna Möhrlen. 

Ole/Alle Der har været afholdt workshop hos Corinna 

Möhrlen,, hvor ca. 10 medlemmer deltog. Her 

kom det frem, at det er vigtigt ved ansøgning om 

fondsmidler, at der søges en samlet pakke og 

ikke kun til enkelt projekter. F.eks. kunne en 

samlet pakke indeholde aktivitetsbro, kajakker 

og cykler.  

Kort over stisystemer og informationsskilte i 

området ønskes etableret. Kommunen har 

tidligere givet tilsagn om hjælp til opsætning af 

skilte.  

Status vedr. planlagte fokusområder i det nye foreningsår, 

se referat fra sidste møde d. 29. juli 2020.  

Alle Fokusområder for bestyrelsen vil fremover være 

etablering af en aktivitetsbro (badebro) gennem 

ansøgning om fonds- og evt. LAG-midler samt 

udvidelse af foreningens geografiske område. 

Med hensyn til genoptrykning af bogen ” Aa og 

Aakrog Bugt” af ingeniør Mogens Larsen er der 
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indgået et samarbejde med Malene Hinrichsen, 

et af vores foreningsmedlemmer. 

Overordnet fastsættelse af kommende møder – kalender. Alle Ole har efter mødet oplyst, at hverken Aa strand 

– kursus og retræte eller Å-hytten er ledig til 

vores generalforsamling, der er planlagt til 

afholdelse Kr. himmelfartsdag d.13/5 2021. 

 

Næste bestyrelsesmøde sidst feb./ primo marts. 

Her vil Skype sandsynligvis blive anvendt.  

Eventuelt. Alle i.a. 

Bente Møller 

Aa, 11.nov.2020 


