
Til bestyrelsen i Aa Grundejerforening! 

 

Bestyrelsesmøde i Aa Grundejerforening lørdag d. 28. februar kl. 14.30 afholdes hos Ole Aabroe Hansen, Aa Strandvej 64, 5631 

Ebberup 

 

Tilstede var: Ole A. Hansen, Kaj Torstesen, Lars Jørgen Johansen og Bente Møller 

 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 

Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 22. august 

2014 

Alle Referat godkendt 

 

Status - bredbåndsnet/flexnet Ole orienterer Ole har haft kontakt til Borgmesteren flere gange. Fra Energi Fyns side er 

der kun sat 1 mand på til at kontakte ca. 400 husstande i hele Assens 

Kommune med henblik på at undersøge interessen for fibernet, derfor går 

processen langsomt. 2 områder skal serviceres før vores. Vi afventer svar 

fra Energi Fyn – ca 50% skal være tilmeldt ordningen, hvis projektet skal 

iværksættes. 

Ny hjemmeside. Dens 

opbygning og indhold 

Ole tegner og fortæller. 

Overvej, hvilke oplysninger 

der må være tilgængelige 

om bestyrelsesmedlemmer, 

eks. adresser, tlf. email. 

Anette Lykke, Grafisk Design, Brahesholm har lavet et udkast til en ny 

hjemmeside - den gamle er nu opsagt.  Viggo Hansens originale skrift om 

Aa og med billeder herfra vil Ole scanne ind på hjemmesiden. 

Bestyrelsesmedlemmer vil komme til at stå med navn og adresse, mens 

henvendelser til foreningen går gennem Ole. Ole foreslår, at der på 

hjemmesiden bliver et link til en lukket facebook-gruppe.  Alle er enige 

om, at Ole går videre med siden. 

Ajourføring af medlems- og 

adresseliste. 

Ole/Bente  Medlems- og adresseliste ajourført. Listen udsendes til 

bestyrelsesmedlemmer. 

Planlægning af forårets 

aktiviteter som strandoprydning, 

generalforsamling og Aa-fest. 

Alle Forårets program er som vanlig: Strandoprydning Skærtorsdag , 

generalforsamling og Aa-fest Kristi Himmelfartdag og socialt arrangement 

ultimo juli. Birte vil stå som hovedansvarlig for Aa-festen igen i år. 

Orientering v. kassereren. 

Evt. orientering om 

overdragelsesforretning fra tidl. 

til nye kasserer 

Lars Jørgen Lars Jørgen kontakter Carsten Henriksen ang. regnskabsmat. 



Status – Aa Camping. Kort 

orientering om 

beboerhenvendelser 

Ole orienterer Ove fortsætter indtil videre som ejer af campingpladsen. 

Eventuelt. Alle Vegetationen af hybenroser breder sig på feddet – Bente vil kontakte 

Naturstyrelsen Fyn. 

Næste møde. Alle Skærtorsdag d.2.april kl. 12 ( efter strandoprydningen) hos Ole. 13.30 vil 

Birte byde på frokost for bestyrelsesmedlemmer samt ægtefæller.  

 

Bente Møller 

Aa, 25.02. 2015 

 

 


