
Referat fra generalforsamling i Aa Grundejerforening. 

Kr. himmelfartsdag d. 5. maj 2016 i Kolonien. 

 

Generalforsamlingen afholdtes med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab. (se vedlagte regnskab for 2015) 

4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2016. (kontingent foreslås uændret - kr. 150). 

5. Indkomne forslag. 

6. Præsentation af bestyrelsens forslag til nye vedtægter for foreningen. 

7. Valg af bestyrelse. 2 sommerhusbeboere er på valg: Lars Johansen og Svend Frey Nielsen. 

Førstnævnte modtager genvalg, mens Svend ikke længere kan være medlem af bestyrelsen, da han 

er fraflyttet området. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

9. Valg af revisor 

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

 

Ad 1. Valg af dirigent. 

Karsten Jørgensen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og 

beslutningsdygtig.   

Ad 2. Formandens beretning. 

Se denne under formandens beretning på grundejerforeningens hjemmeside. 

Der afholdtes 2 minutters stilhed til minde om Niels Thomsen, som døde i januar. 

Da der er kommet en del nye beboere til området, blev der foreslået en kort præsentationsrunde af de 

tilstedeværende. 

Igen i år drøftedes vandproblemerne på feddet og åens udløb i Lillebælt. Stien langs stendiget har 

været ufremkommelig pga. mudder som følge af bl.a. de rigelige regnmængder, der er kommet i de 

sidste år. Der fremkom mange ideer til afhjælpning af problemerne, og det besluttedes at nedsætte et 

udvalg bestående af Corinna Möhrlen, Erik Busk og Ole Aabroe Hansen og evt. Ingrid el. Per Sonne. 

Udvalget vil bl.a. ved hjælp af fotos dokumentere problemerne og rette henvendelse til relevante 

myndigheder. 

Foreligger der hos kommunen planer til afhjælpning af den fremtidige vandstandsstigning for området i 

Aa, eksempelvis digebygning eller andre tiltag? Det undersøges af bestyrelsen og/ eller det nye udvalg. 



Der blev foreslået opsætning af skilt på feddet med ridning forbudt, da rytterne ødelægger stierne. 

Desuden var der klager over både for stærk kørsel og kørsel om natten med store landbrugsmaskiner i 

svinget i den østre del af Aa. Bestyrelsen retter ikke henvendelse til politiet. 

Ad 3.  Kassereren aflægger revideret regnskab. 

Lars Johansen forelagde regnskabet for 2015, som blev godkendt.  

Budgettet for 2016 blev gennemgået. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev godkendt. 

Kontingentet betales fremover via netbank, dog modtager kassereren i særlige tilfælde kontant 

betaling ved henvendelse. 

Ad 5. Indkomne forslag. 

Else Torstensen foreslog ny bænk på feddet, dér hvor der ligger en hvid båd, som afløsning for den 

gamle, der er i meget dårlig stand. Forslaget blev godkendt. 

Ad 6. Præsentation af bestyrelsens forslag til nye vedtægter i foreningen. 

Efter formanden havde gennemgået vedtægtsændringerne opstod livlig debat ang. 

medlemsudvidelsen. Der var argumenter for og imod en sådan udvidelse. Det besluttedes i første 

omgang at foretage afstemning om, der skulle stemmes om den samlede vedtægtsændring (som 

bestyrelsen ønskede) eller, om der skulle stemmes om de enkelte paragraffer. Det sidste blev vedtaget, 

og man gik derfor over til afstemning paragraf for paragraf.  

§ 1. ang. medlemsudvidelsen blev nedstemt, idet færre end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

stemte for. Jf. gældende vedtægter. De øvrige paragraffer i vedtægtsændringerne blev vedtaget. 

Ad 7. Valg af bestyrelse. 

Lars Johansen blev genvalgt og Lisa Pontoppidan blev valgt (nyvalg), begge som repræsentanter for 

sommerhusbeboerne.  

Ad 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Erik Busk blev valgt til suppleant for sommerhusbeboerne. 

Ad 9. Valg af revisor. 

Else Torstensen blev genvalgt. 

Ad 10. Valg af revisorsuppleant. 

 Else Dam blev genvalgt. 

 

 

 



Ad 11. Eventuelt. 

Nordfyns Højskole, som også har en linie for handicappede, har overtaget Kolonien (Fælleshuset Aa 

strand, som de kalder den) efter institutionen Lindebjerg i Årup. Mette Højland, som repræsenterede 

Nordfyns Højskole, gav en kort orientering om planerne for Kolonien. Man er nu i gang med en større 

renovering indvendigt. Planen på sigt er at omdanne Kolonien til et refugium, et slags retrætested samt 

et sted til afholdelse af kurser (pædagogiske), men indtil videre fortsætter man med udlejning til 

private. Bestyrelsen vil arbejde for en særaftale for Aa Grundejerforenings medlemmer med henblik på 

leje.  

Lennart Pedersen fortalte om planerne for campingpladsen. I øjeblikket arbejdes med oprydning og 

istandsættelse af pladsen. 

Planen er, at Aa Camping skal blive en 3 stjernet campingplads, hvor der satses på gæster, som 

værdsætter natur og ro – altså ikke et tivoli. I butikken sælges is, snacks, øl, vand og morgenbrød, mens 

øvrige indkøb henvises til ” Marlene” i Ebberup. Det er et ønske at få lov til at bygge en badebro samt 

at kunne udleje havkajakker. 

Efter generalforsamlingen var der Aa-fest om aftenen, som i øvrigt var meget vellykket. 

 

Bente Møller 

d.17.maj 2016 


