
 
Referat fra ordinær generalforsamling i Aa grundejerforening  
Torsdag Kr. himmelfartsdag d. 14. maj 2015 kl. 14.00 
Kolonien - Aa Strandvej 76, 5631 Ebberup 
 
Generalforsamlingen afholdtes med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren aflægger revideret regnskab. 
4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2015 
5. Indkomne forslag 
6. Præsentation af foreningens nye hjemmeside 
7. Orientering om tilkobling af Aa-området til fibernet/bredbåndsnet 
8. Valg af bestyrelse. 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
10. Valg af revisor 
11. Valg af revisorsuppleant 
12. Eventuelt 

 
 

Referat  
Ad 1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslog Else Dam som dirigent. Hun blev valgt og konstaterede den lovlige indvarsling 
af generelforsamling og at dagsorden, tidspunkt og sted overholdt vedtægterne.  
 
Ad 2. Formandens beretning.  
Se denne under formandens beretning på grundejerforeningens hjemmeside.  
Formanden bød de nye ejere af Aa Strand Camping velkommen. 
 
Herefter var der en diskussion om grundejerforeningens involvering i udfordringer med åens 
vandstand, ulovlig parkering på Aa Strandvej, trafiksikkerhed pga. løse genstande samt beskæring 
af hegn og træer. 
 
Grundejerforeningen tager sig af kontakt til offentlige myndigheder: Kommune, politi og 
Naturstyrelsen. - IKKE almindelige nabouoverensstemmelser. 
  
Formanden tager en uformel snak med politiet vedr. ulovlig parkering og kontakter Naturstyrelsen 
vedr. parkering på lille græstrekant. 
 
Ad 3. Kassereren aflægger revideret regnskab.  
Lars Johansen forelagde regnskabet, som er godkendt.  
 
Ad 4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2015. 
Budget for 2015 blev gennemgået.  
Fremadrettet arbejdes der på, at det årlige kontingent kan betales via netbank. 



Uændret kontingent på 150 kr. for 2015 
Ad 5. Indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag.  
 
Ad 6. Præsentation af foreningens nye hjemmeside.  
Hjemmesidens opbygning blev gennemgået af formanden.  
Der var en del diskussion om, hvor meget hjemmesiden skal indeholde af information om 
områdets fibernetopkobling. Se også pkt. 7. 
 
Ad 7. Orientering om tilkobling af Aa-området til fibernet/bredbåndsnet 
Tilkobling forventes i 2016, hvis der ca. 70 procents tilslutning blandt de 98 husstande, som 
fibernetprojektet omfatter i Aa og omegn. Der vil være et link på vores nye hjemmeside til 
materialet fra Energi Fyn. 
Kampagnemateriale fra Energi Fyn, Danmarks bedste internetudbyder, blev udleveret til dem, der 
var interesseret. 
 
Ad 8. Valg af bestyrelse.  
De 3 fastboere: Bente Møller, Kaj Torstensen og Ole Aabroe Hansen blev genvalgt.  
 
Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelse.  
Per Sonne og Ulrik Jungersen blev genvalgt.  
 
Ad 10. Valg af revisor.  
Else Torstensen blev nyvalgt.  
 
Ad 11.  Valg af revisor suppleant.  
Else Dam blev valgt 
 
Ad 12. Eventuelt 
Der blev foreslået at foretage en forespørgsel til Naturstyrelsen vedr. planer for får og fårefold 
samt bekæmpelse af hybenroser (invasiv plante) på Feddet.  
Formanden tager kontakt. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16,30, hvorefter der var Aa-fest om aftenen. 
 
Bente Rose Johansen 
20.05.2015 


