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Til stede var: Ole Aabroe Hansen, Lars Jørgen Johansen, Kaj Torstensen, Erik Busk og Bente Møller 

DAGSORDEN Forberedelse/ansvarlig Beslutningsreferat 
Godkendelse af referat fra 

bestyrelsesmøde d. 13. april 

2017. 

Alle  Haveaffald til Skt. Hansbål ændres til: brændbart haveaffald til Skt. Hans 

bål ellers OK.  

Konstituering af ny bestyrelse. Alle Bestyrelsen konstituerede sig med Ole Aabroe Hansen som formand, Lars 

Jørgen Johansen som kasserer, Bente Møller som sekretær og som menige 

medlemmer Kaj Torstensen og Lisa Pontoppidan. Som suppleanter: Lotte 

Skands for de fastboende beboere og Erik Busk  for sommerhusbeboerne.  

Orientering om vedtagne 

vedtægtsændringer på afholdte 

generalforsamling + kort 

drøftelse om vi skal fremsætte 

forslag til vedtægtsændringer på 

næste generalforsamling. 

Alle. Se de nye 

vedtægtsændringer på vores 

hjemmeside. 

Ingen kommentarer til vedtagne vedtægtsændringer. Det besluttes, at 

vedtægtsændringerne ikke fremsættes igen på næste generalforsamling. 

Forslaget om et evt. samarbejde med de andre grundejerforeninger 

(Brydegård og Brunshuse) blev modtaget positivt. 

Kort evaluering af 

generalforsamlingen, Skt. Hans 

bål og socialt arrangement. 

Alle Bestyrelsens medlemmer skal prøve så vidt muligt at være til stede på 

generalforsamlingen. Alt i alt forløb denne godt, og generalforsamlingen 

2018 finder sted sidste lørdag i maj. Skt. Hans aftens arrangement gik også 

fint, og på trods af kraftig blæst var der stort fremmøde. Det sociale 

arrangement blev afholdt i en hyggelig atmosfære, hvor emner drøftedes i 

en god tone. De sociale sammenkomster er med til at skabe sammenhold 

og kendskab til hinanden blandt foreningens medlemmer.   

Status vedr. kirkesti-projektet og 

orientering om aktivitetsplan. 

Erik  Corinna Möhrlen, Erik Busk og Ole Aabroe Hansen arbejder sammen 

vedr. projekt ” Kirkesti” med adgang til Vielandshøjen. Kommunen, 

repræsenteret af naturmedarbejder, biolog Ina Maria Hansson, 

 er positivt indstillet over for projektet og foreslår et samarbejde med 

Brydegårds Grundejerforening. Kommunen vil kunne gå ind og hjælpe 

med visse udgifter til f. eks. skiltning og vil også være behjælpelig med 

rådgivning. En aktivitetsplan udarbejdet af Erik Busk indeholder 

oplysninger om, hvilke institutioner der skal kontaktes og hvornår dette 

skal ske, samt hvilke fonde man vil søge. 20.000 kr. er bevilget indtil nu. 

Der er optimisme m. h. t. projektet. 



Orientering om søgning af fonde 

og LAG-midler til aktivitetsbro 

ud for campingpladsen efter 

møde m. LAG-konsulent. 

Ole Vedr. badebro (som nu skal hedde en aktivitetsbro) har Ole Aabroe 

Hansen afholdt et møde med LAG-konsulent Anders Holmskov hos 

Lennart Pedersen, og man har fået oplyst, at LAG altid kun giver 50% af 

midlerne til et projekt. Det er vigtigt at kontakte Naturstyrelsen først og 

samtidig nævne de øvrige tiltag som shelters, kirkesti og fritidscenter, som 

udgør et hele.   

Henvendelse til Naturstyrelsen 

på baggrund af svar om 

bekæmpelse af invasive planter 

og beskæring af hegn på feddet. 

Alle/Ole Ole har henvendt sig til Naturstyrelsen vedr. fortolkning af et tidligere 

svar. Hos Naturstyrelsen afventer man en god ide til bekæmpelse af de 

invasive hybenroser. 

  



Status vedr. henvendelse til 

Trygfonden om opsætning af 

hjerterstarter i Aa. 

Bente Ansøgning vedr. hjertestarter skal være Trygfonden i hænde senest 1. sept. 

Bente sender ansøgning. 

Foreningens indsigelser, 

ændringsforslag eller 

bemærkninger til Tillæg til 

Planstrategi 2015, der drejer sig 

om Assens kommunes 

fremtidsplaner om evt. 

sommerhusbebyggelse af et 

areal bagved Aavangen. Jf. 

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

aktiv/bliv-

hoert/offentliggoerelser/tillaeg-

til-planstrategi-2015-for-assens-

kommune/  

Ole/alle De af Ole indsendte bemærkninger til kommunen er OK. 

Orientering v. kassereren. - Aa-

festregnskab. 

Lars og Ole 20 medlemmer har indbetalt kontingent på nuværende tidspunkt og pt. er 

overskuddet ca. 3000 kr.  

Eventuelt, herunder deltagelse i 

borgermøde 29. august om 

havmøllepark i Lillebælt syd. 

Alle Der skal foretages en opdatering af medlemmernes mail-adresser. 

 

Bestyrelsen tager ikke stilling (hverken pro eller contra) vedr. vindmøller i 

Lillebælt ud for Helnæs. Der er meget delte meninger blandt 

medlemmerne. 

Næste møde.   Aftales på et senere tidspunkt.. 

Ole Aabroe Hansen                                                                       Referent Bente Møller 

Aa, 20.08.2017                                                                              Aa, d. 11. jan. 2018 
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