
Referat af Bestyrelsesmøde i Aa Grundejer- og beboerforening den 9. November 2022 Dato: 16/12/11 2022
______

Deltager: Bente Møller, Corinna Möhrlen, Helle Bjerre, Jørgen Elmer, Liselotte Nielsen

DAGSORDEN Forberedelse/
ansvarlig

Beslutningsreferat

Adminstration
Overdragelse af kontoadgang I
Sparekassen til ny kasserer og hvordan det
kan effektiviseres I fremtiden

Jørgen, Alle Overdragelsen af foreningens kontoadgang til den nye kasserer er endelig
lykkedes. Det har været en meget omstændelig proces. For fremtiden underskriver
bestyrelsens medlemmer allerede ved konstitueringsmødet efter
generalforsamlingen de nødvendige dokumenter.

Overblik over medlemmer og beslutning
om fremgangmåde vedr. kontakt til nye
(sommer-)husejere

Jørgen, Alle Ved fælles hjælp blev medlemslisten ført ajour. Velkomstbrev udsendes til nye
beboere i Aa.

Vedtægter – beslutning om der skal
udarbejdes forslag til ændringer

Alle Det drøftedes, om der evt. på næste generalforsamling skal foreslås
vedtægtsændringer, for eksempel bestyrelsens sammensætning og suppleanternes
rolle. Der arbejdes videre hermed.

Fordeling af opgaver  og beslutning om
fremtidige bestyrelsesmøder

Alle Dato for bestyrelsesmøder fastlægges fra gang til gang. Næste møde er fastlagt til
d.3. feb. 2023.

Diskussion om reserver i foreningen Alle Der fremkom forskellige forslag til, hvordan de 30.000 kr. foreningen har  i
reserve kan anvendes - for eksempel som hjælp til den nye badebro og/eller
vedligeholdelse af broen ved kirkestien. Man enedes om at afvente indtil den
endelige finansiering af badebroen er klarlagt og forelægge forslagene på
generalforsamlingen samt opfordre medlemmerne til at komme med nye.

FL
– diskussion om emner, hvor vi kan

bidrage, drage nytte af, mm
- disussion om spørgsmål til bestyrelses

seminar den 12.11.2022
- webpage tilbud fra FL

Corinna, Alle Qua medlemskab af FL - fritidshusejernes landsforening - kan foreningen udover
adgang til juridisk bistand også få hjælp til evt. klimatiltag i vores område og
vedligeholdelse af foreningens hjemmeside til en reduceret pris. Corinna
undersøger videre mht omkostninger og opsigelse af det nuværende løsning og
flytter hjemmesiden, hvis alt er på plads.
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Arbejdsgrupper og opgaver
Vision 2030 arbejdsgruppen “badebro”
– orientering om ansøgninger til
supplerende midler til Friluftsråd, indkøb
af bro og håndtering af frivillig arbejde
ved byggeprojekt.

Corinna Corinna har ansøgt Sjælland-Fyn A/S om et beløb på 40.000 kr. til hjælp til
badebroen ( materialer ), da udgifter hertil har vist sig at være noget dyrere end
forudsat. Svar forventes i december måned. Desuden arbejdes der med en
ansøgning til den ”grønne pulje” i Assens Kommune for finansiering af bro
vedligeholdelse af de andre 2 broer, samt medfinansiering af badebro.

Gl. kirkesti Arbejdsgruppe: der er
stadigvæk 3.000kr.  fra Energi Fyn Almen
Fondsmidler, der ikke er brugt. Midler var
til tavle/flyer/vejviser til stier rundt
omkring Aa.  Hvordan skal vi bruge de
resterende midler:
Forslag 1: tavle omkring Aa Strand på
Agernæs havns ”Hvide hus” (800kr.)
Forslag 2: tavle til Feddet – natura2000
område
Forslag 3: ??

Corinna, Alle Udarbejdelse af planche - til opsætning i det ”Hvide Hus” på Agernæs havn vedr.
Aa´s historie og natur - kunne være en god ide. Det koster 800 kr. at printe en
sådan. Gruppen som vedligeholder huset skifter plancher ud, så en eller to
plancher kunne blive lavet hen over 2023.
Opstilling af skilte i området  med kort over vandreture er en anden ide.

Det kræver dog alt sammen, at der er folk, der er interesserede i at være med i
sådanne projekter.
Bestyrelsen arbejder på at indkalde interesserede til dette i det nye år.

Bevar Aa arbejdsgruppen -  orientering
og diskussion om håndtering af
information fra gruppen

Helle, Alle Flere medlemmer har henvendt sig om sagen vedr. sommerhusudstykningen bag
Åvangen. Der vil – som tidligere - på vores hjemmeside blive oplyst neutralt og
kort om sagens status.

Klimatilpasning - Assens Kommunes
afvisning af Aa som indsatsområde: hvad
så ?

Corinna At Assens Kommune blankt har afvist at inddrage Aa i dens fremtidige
klimatilpasningsplaner, er helt uforståeligt, da der her uden tvivl vil være områder,
der vil blive påvirket af den kommende vandstandsstigning. Se i øvrigt ovenfor
under FL. Bestyrelsen vil udarbejde sit eget strategiforslag og invitere kommunen
og naturstyrelsen til møde for at organisere samarbejde omkring strategien.

Diskussion om indkaldelse til frivillige
arbejdsindsatsområder:
- standoprydning
- kirkesti
- udrydning af invasive planter på Feddet
(Naturstyrelsens forespørgsel er 1-2

Corinna, Alle Skov og Naturstyrelsen vil gå i gang med at bekæmpe de invasive hybenroser til
februar, det vil sige, de vil pløje roserne op, men efterlade rødder, som derefter
helst skal fjernes, da de ellers vil begynde at spire igen. Skærtorsdag plejer vi at
samle affald op fra stranden; aktiviteten plejer at samle en del folk. Man kan evt.
deles op i to hold, hvor det ene samler skrald, og det andet samler rødder fra
roserne.
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frivillige arbejdage, fx. skærtorsdag) Bestyrelsen vil derudover arbejde på at indføre 1-3 arbejdsdage til vedligeholdelse
af kirkestien og de to broer. Vi håber på opbakning fra medlemmerne til dette,
specielt da Kommunen og Naturstyrelsen ikke har  resourcer hertil.

Hjertestarterkursus og vedligeholdelse
af hjertestarteren

Bente, Alle Hjertestarteren, som er opsat ved campingpladsen, har fået det årlige eftersyn,
hvilket er betalt af foreningen. Et kursus i brug af hjertestarter, der var aftalt til
d.17. okt., blev aflyst, da instruktøren ikke dukkede op. 10 fremmødte måtte gå
med uforrettet sag.

Andet
Oversvømmelse i Aa Siden mødet havde vi en oversvømmelse i Aa den 19.11.2022, som bevirkede at

punktet under ”klimatilpasning” er prioriteret op og kommunen  allerede er
kontaktet. Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening bliver samtidig
kontaktet, hvor bestyrelsen forslår et møde til drøftelsen af situationen.
Se nyheder fra 20.11.2022 og galleriet fra den 19-20.11.2022 på hjemmesiden.

Næste møde d.3. feb. 2023.

Corinna Möhrlen, 16.12.2022 Bente Møller, 16.12.2022
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