
Bestyrelsesmøde i Aa Grundejer- og beboerforening d. 6. marts 2019 på Aavangen 4 

Tilstede: Ole Aabroe Hansen, Lars Jørgen Johansen,  Kaj Torstensen, Per Johs og Bente Møller.  

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. september 

2018. 

Alle  Godkendt 

Status vedr. ny henvendelse til Trygfonden om opsætning 

af hjertestarter i Aa. 

Bente/Ole Atter afslag fra Trygfonden. Der søges ikke 

igen. 

Slåenhegn langs Aa Strandvej og invasive roser på feddet. Ole/Alle Slåenhegnet bevares. Naturstyrelsen har 

foretaget rydning af buskadser og enkelte træer 

på feddet for at bevare den særegne åbne natur. 

Bekæmpelsen af de invasive roser vil først gå i 

gang om 1 – 2 år oplyser Naturstyrelsen. 

Ansøgning til 15. Juni Fonden om kystsikring.  

Jf. mail fra Corinna Möhrlen 17.01.2019 m. vedhæftede 

filer. 

Alle Corinna Möhrlen har fremsendt ansøgning til15. 

Juni Fonden vedr. økonomisk støtte til projekt 

”Innovativ vandstandsstyringsanlæg” ud for Aa 

å. Projektet går ud på at forhindre eller mindske 

oversvømmelser på feddet. Projektet lyder som 

en fin ide og der budgetteres med et beløb på kr. 

160.000. Bestyrelsen er glad for Corinnas 

indsats. 

Status vedr. Gl. Kirkesti-Projektet, herunder inddragelse af 

slutrapport til fonde og forslag om arbejdsdag på 

Vielandshøjen, jf. mail fra Corinna Möhrlen 04.03.2019. 

Ole/Alle Gl. Kirkesti-projektets fase 1 er nu fuldført og 

slutrapport til Nordea- og Energi Fyns almene 

fond samt til Naturstyrelsen afsendt. 

Fastlæggelse af arbejdsdag på Vielandshøjen 

afventer endelig plan for stiføring til denne. 

Planlægning af forårets aktiviteter, herunder 

strandrensning og indvielse af Gl. Kirkesti.  

Alle Strandrensning foregår sædvanen tro 

Skærtorsdag, og derefter afholdes den officielle 

indvielse af Kirkestien. Vedligeholdelse af stien 

påhviler frem over Aa Grundejer- og 

Beboerforening. 

Bestyrelsen mener ikke, at ”Elsebroen” er 

foreningens forpligtelse, men folk, der benytter 

broen og andre interesserede, opfordres til at 

give bidrag til de folk, som har finansieret broen. 



Orientering v. kassereren. Lars  Årsregnskabet for 2018 viser et overskud på 

7549 kr., hvoraf de 3000 kr. vedrører tilskud fra 

fonde.  Se vedlagte regnskab. 

Eventuelt. Alle Et forslag til årets sociale arrangement kunne 

være et besøg på Agger Vin. Steen og Bente 

undersøger mulighed og pris nærmere. 

Information vedr. generalforsamling udsendes 

senere.  

Næste møde. Alle I forbindelse med indvielsen af Kirkestien 

afholdes bestyrelsesmøde. 

 

Ole Aabroe Hansen                                                                                                                           Bente Møller, referent                                                                                                  

04.03.2019                                                                                                                                         16.03.2019                                                                      


