
Til bestyrelsen i Aa Grundejer- og beboerforening! 

Karsten Jørgensen, Bente Møller, Kaj Torstensen, Per Johs og Ole Aabroe Hansen 

 

Bestyrelsesmøde i Aa Grundejer- og beboerforening d. 3. juni 2021 kl. 19.30 – Skype-møde 
 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Bestyrelsen konstituerer sig. Alle Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: 

Ole Aabroe Hansen, Kasserer: Karsten 

Jørgensen, sekretær: Bente Møller, menige 

medlemmer: Kaj Torstensen og Per Johs. 

Suppleanter: Corinna Möhrlen for fastboerne og 

Inge Rose for sommerhusbeboerne.  

Evaluering af generalforsamlingen d. 13. maj 2021. Alle Generalforsamlingen forløb i pæn ro og orden. 

Dejligt at se det store fremmøde og interesse for 

foreningens arbejde. 

Hvilken rolle skal grundejerforeningen spille i forhold til 

planerne om sommerhusudstykningen 1bø i Aa? 

Se venligst Forslag til kommuneplan 2021-2033 i 

offentlig høring - Frist 6. august 2021,  

https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-

hoert/offentliggoerelser/forslag-til-kommuneplan-2021-

2033-i-offentlig-hoering/ 

Bemærk kapitel 4.3 Sommerhusområder 

https://www.assens.dk/media/348905/kapitel-4-_-ferie-

og-fritid-i-forslag-til-kommuneplan-2021-2033-for-

assens-kommune.pdf 

Bemærk kapitel 8.0 KOMMUNEPLANRAMMER 

https://www.assens.dk/media/348909/kapitel-8-_-

kommuneplanremmer-i-forslag-til-kommuneplan-

2021-2033-for-assens-kommune.pdf 

Se herunder 1.3 - EBBERUP, THORØHUSE, 

SALTOFTE OG Å og 1.3.S.1 Sommerhusområde Å. 

Alle Der var enighed i bestyrelsen om nøje at følge 

sagen vedr. en evt. udstykning bag Aavangen, 

og derfor besluttede vi, at foreningen skal 

forholde sig aktivt som talerør for foreningens 

medlemmer i forhold til Assens kommune. 

Bestyrelsen mener, at vi netop på den måde kan 

få en indflydelse på beslutningsprocesserne i 

kommunen, idet vi vil undersøge, hvad 

kommuneplanen 2021-33 og en ny lokalplan for 

det nye sommerhusområde indebærer for 

bebyggelsesprocenten og for 

tilkørselsforholdene til området. Vi vil informere 

Christine og Jens (Bjernegården) om 

foreningens tiltag vedr. sommerhus- 

udstykningen. 

Skal foreningen meldes ind i ”Fritidshusejernes 

Landsforening”? Forslag fra Karsten og Per. Det 

undersøges nærmere.  
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Foranstaltninger til sænkning af hastigheden ved indkørsel 

til Aa.  

Ole/Alle Der køres for stærkt ud for Lone og Henning, Aa 

Strandvej 39 og ligeledes ud for Omar og 

Valentina, Aa Strandvej 102. Vi ønsker 

sænkning af farten i Aa gennem ændring af 

skiltning og evt. etablering af en eller anden 

form for chikaner. Ole vil henvende sig til 

Kommune og politi.  

Til orientering: 

Foreningen har ønsket en forlængelse af ServicePlus-

aftalen for vores hjertestarter: 

● Bente Møller og Ole har gået i alt 3 ruter ved 

Hjerteforeningens indsamling/landsuddeling d. 30. 

maj 2021, og har i alt indsamlet 5.430 kr. 

Grundejerforeningen har betalt 1000 kr. ved en 

digital indsamling, sådan at aftalen er betalt for 

perioden 5. oktober – 4. oktober 2022. 

Bente/Ole/Alle Foreningen har opnået gratis service på vores 

hjertestarter et år mere, idet vi har opfyldt kravet 

om indsamling på fire ruter ved 

Hjerteforeningens landsindsamling d. 30. maj 

2021.  

Evt.  Friluftsrådet har bevilget 50.000 kr. til opførelse 

af en badebro, men da vi har fået afslag på en 

sådan på grund af placeringen i meget beskyttet 

natur (Natura2000), kan vi ikke umiddelbart få 

glæde af beløbet. 

Det sociale arrangement vil også i år gå til 

Agger Vin og Parkgolf. Dato endnu ikke 

fastlagt. 

Ole Aabroe Hansen                                                                                                                  Bente Møller 

Aa 02.06.2021                                                                                                                          Aa d.10. juni 2021 


