
Til bestyrelsen inkl. suppleanter i Aa Grundejerforening! 
Bente Møller, Carsten Henriksen, Kaj Torstensen, Svend Frey Nielsen, Ole Aabroe Hansen, Per Sonne og Ulrik Jungersen 

 

Bestyrelsesmøde i Aa Grundejerforening d. 9. august 2013 kl. 18.00 afholdes på Aa Strandvej 64. 

 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat  - fraværende: Carsten og Ulrik  
Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 2. maj 

(referat er ikke skrevet). Forslag 

om ny referattype. 

Kort mundtligt referat - Ole Efter udsendelse af dagsorden og kort tid før bestyrelsesmødet modtog 

bestyrelsen referatet fra Asthon. Referat af 2. maj 2013 blev godkendt. 

Konstituering af ny bestyrelse.  Den nye bestyrelse konstituerer sig således: Ole Aabroe Hansen  

(formand), Carsten Henriksen (kasserer), Bente Møller (sekretær). 

Kort evaluering af 

generalforsamlingen, Skt. Hans 

bål og socialt arrangement. 

 Generalforsamlingen forløb fint, man var enige om, at der havde været en 

god stemning, livlig debat og et pænt fremmøde selv om stedet var ændret. 

Skt.Hans aften forløb også godt med flot bål og heks. Det sociale 

arrangement, som i år var henlagt til en vandretur på  Helnæs Made med 

efterfølgende spisning på Gl. Avernæs, var hyggeligt, og naturvejledere 

var Ingrid og Per Sonne. Der deltog 12 personer i arrangementet, men 

måske kunne man få flere med, hvis man gjorde det lidt billigere, det tages 

i betragtning til næste år. 

Reaktioner på den nye bro. Ole Der er delte meninger om den nye bro, eksempelvis er mange utilfredse 

med placeringen. Broen er Skov- og Naturstyrelsens projekt – ikke 

bestyrelsens.  

Ny hjemmeside/blog. Ole Ole er fortaler for en ny hjemmeside, vi andre er mere valne. 

Ændring af foreningsstatus - fra 

grundejerforening til 

beboerforening. 

Ole Det blev besluttet at bibeholde grundejerskabet som et medlemskriterium. 

Andre med tilknytning til området får mulighed for at deltage i de sociale 

arrangementer.  

Etablering af vandlav i Aa. Per orienterer Vi venter med at oprette et å-lav. Per Sonne har et fint forhold til Jesper 

Kirkegård fra Assens Kommunes Afdeling for Teknik og Miljø. 

Kommunen kommer 1 gang om året og skærer/renser åen, dog vil vi gerne, 

der blev skåret 2 gange. Kan ikke lade sig gøre af sparehensyn. Torben 

Thomsen har givet tilsagn om at komme og grave udløbet fri med sin 

gravko ved tilsanding. 



Orientering v. kassereren. Carsten På vegne af Carsten fortalte Ole, at foreningen i øjeblikket har ca. 43 

betalende medlemmer. Nye medlemmer er kommet til, men der har også 

været nogle udmeldinger. Kassebeholdningen udgør p.t. ca. 3000 kr. 

Eventuelt, herunder bænkenes 

tilstand på feddet. 

 Kaj har lovet at tage sig af bænkene på feddet.  

Næste møde. (Husk kalender).  Næste møde afholdes hos Svend i Odense fredag d. 28. feb. 2014 kl. 19 

 

Ole Aabroe Hansen, vikarierende sekretær                                  Bente Møller, sekretær      

Aa, 06.08.2013                                                                               Aa, d.11.aug.2013 


