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DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 24. marts 

2016. 

Alle  Godkendt 

Konstituering af ny bestyrelse. Alle Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Ole Aabroe Hansen, 

kasserer: Lars Jørgen Johansen, sekretær: Bente Møller, menige 

medlemmer: Kaj Torstensen og Lisa Pontoppidan, suppleanter: Per Sonne 

(for fastboende) og Erik Busk (for sommerhusbeboere). 

Behandling af vedtagne 

vedtægtsændringer på afholdte 

generalforsamling + drøftelse af 

forslag til vedtægtsændringer på 

næste generalforsamling. 

Alle I bagklogskabens klare lys skulle vi nok på generalforsamlingen fra start 

have stemt om vedtægtsændringerne paragraf for paragraf. På næste 

generalforsamling stemmes separat om punkterne. 1: Udvidelse af 

foreningens geografiske område og 2: Ejerne af badehusenes stilling i 

foreningen.   

Kort evaluering af 

generalforsamlingen, Skt. Hans 

bål og socialt arrangement. 

Alle Generalforsamlingen forløb ikke i god ro og orden som ønsket, fordi der 

fremkom emner uden for dagsorden. Fremover diskuteres kun punkter 

fremsendt i forvejen til bestyrelsen, og god tone forventes under mødet. 

Der opstod lidt usikkerhed vedr. stemmeoptællingen. - Øvrige emner på 

generalforsamlingen blev behandlet i fin stemning.   

Orientering om projekt 

formuleret af Corinna Möhrlen 

om natursti ved Helnæs bugt fra 

Damsbo skov til Aa. 

Ole Corinna Möhrlen arbejder på bestyrelsens vegne med etablering af 

kirkestien gående fra Aa til Brydegård langs stendiget. Stien er en del af 

naturstien ved Helnæs bugt. Corinna vil søge Nordea-fonden om penge til 

projektet og også tage kontakt til kommunen.  

Drøftelse af emner skitseret i Per 

Sonnes brev af 9. august 2016. 

Alle M.h.t. problematikken omkring skæring af åen vil Corinna også på 

bestyrelsens vegne tale med kommunen. 

Henvendelse til Naturstyrelsen 

om bekæmpelse af invasive 

planter og beskæring af hegn på 

feddet. 

Alle/Ole Bente Møller vil endnu en gang rette henvendelse til Naturstyrelsen Fyn 

ang. bekæmpelse af de vilde roser på feddet og forhøre sig om beskæring 

af hegn ved affaldsbeholderne. 



Orientering v. kassereren. - Aa-

festregnskab. 

Lars og Ole Det kniber med indbetaling af kontingent til foreningen efter den nye 

opkrævningsmetode, idet kun 15 medlemmer havde betalt indtil 

bestyrelsesmødet d. 26. aug. Det er intentionen, at Aa-festen økonomisk 

skal hvile i sig selv, hvilket næsten lykkedes i år - se vedlagte regnskab.  

Eventuelt. Alle Formanden sørger for gave til Lennart Pedersen - ejer af campingpladsen - 

for hans hjælp til græsslåning af parkeringspladsen ved Kolonien. 

Næste møde.   Næste møde jan/feb. 2017 

Bente Møller 

Aa, 05.11.2016 


