
 

Bestyrelsesmøde i Aa Grundejerforening Skærtorsdag d. 24. marts kl. 12 (efter strandoprydningen) afholdes hos Ole Aabroe 

Hansen, Aa Strandvej 64, 5631 Ebberup.  

 

Tilstede: Ole Aabroe Hansen, Kaj Torstensen, Svend Frey Nielsen, Lars Jørgen Johansen og Bente Møller 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 

Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 28. januar 

2016. 

Alle Godkendt 

 

Status – udkast til 

vedtægtsændringer. 

Alle Ingen yderligere kommentarer vedr. udkast til vedtægtsændringer. Sendes 

videre til behandling på generalforsamlingen. 

Planlægning af forårets 

aktiviteter som 

generalforsamling, Skt. Hans, 

Aa-fest og socialt arrangement. 

Alle Lisa Pontoppidan og Erik Busk har som repræsentanter for 

sommerhusbeboerne indvilliget i at opstille til valg på 

generalforsamlingen, som henholdsvis medlem af bestyrelsen og som 

suppleant. Generalforsamlingen finder sted Kristi Himmelfartsdag i 

kolonien kl. 14. Bestyrelsen møder kl.10 og gør klar med borde og stole, 

Kaj sørger for kaffe og the og Else bager kage. Birte står for maden til Aa-

festen. Skt. Hans: Bestyrelsen arrangerer bålet, og søndagen før mødes vi 

kl.10 for at gøre klar. Campingpladsen bliver mere involveret i 

arrangementet. Forslag til det sociale arrangement kunne evt. være et 

besøg på Vestfyn Bryggeri.   

Orientering v. kassereren. Lars Jørgen Fremover indbetales kontingent elektronisk og deadline for indbetaling er 

d.1.aug. Ved henvendelse til kassereren kan kontingentet dog stadig 

betales til ham. 

Henvendelse fra Lena Funck – 

jf. mail d. 7. marts. 

Alle Henvendelsen diskuteredes og Ole sender tilbagemelding til Lena Funck. 

Orientering om møde m. Mette 

Højland om visioner om 

Koloniens fremtid. 

Ole Ole har haft møde med Mette Højland, lærer på Nordfyns Efterskole. 

Kolonien ejes af skolen. Mette Højland fortæller, at visionerne for 

kolonien på sigt er at oprette et refugium, men i første omgang satser man 

på at leje den mere ud til arrangementer for at få flere penge i kassen. 

Kolonien er derfor blevet opgraderet indvendigt. Aftalen med 

Naturstyrelsen Fyn med hensyn til parkering for Koloniens gæster på 

trekantsarealet syntes Mette Højland var fin. Grundejerforeningen har en 

aktie i kolonien. – dette vil Lars Jørgen undersøge nærmere. 



Evt.  Intet. 

Næste møde. Alle Næste møde ikke fastlagt, afhænger af evt. indkomne forslag til 

generalforsamlingen. 

 

Bente Møller 

Aa, 12.04.2016 

 


