
Til medlemmer i Aa grundejer- og beboerforening

Indkaldelse til generalforsamling
Kr. himmelfartsdag

torsdag den 13. maj 2021 kl. 14.00

Danish Fishing & Outdoor Lodge, Aa Strandvej 102.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2020.
4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2021. (Der foreslås uændret 

kontingent på 150 kr.).
5. Vi kan gå os til en fortsættelse af ServicePlus-aftalen ved Hjerteforeningens 

Landsuddeling 30. maj 2021. (Se også udsendte aktivitetsorientering 23.03.21). 
Ole Aabroe Hansen orienterer.

6. Hvordan går det med aktiviteterne i forb. m. Vision 2025/2030 for Aa?  - 
Corinna Möhrlen og Ole orienterer. – Efterfølgende diskussion om fortsættelse 
af aktiviteterne og opbakningen blandt grundejerforeningens medlemmer.

7. Aa-bogen (er udsolgt). Er der behov for et nyt oplag?
8. Liselotte Nielsen foreslår rullende datoer for afholdelse af 

generalforsamlingen, så den ikke ligger fast på Kr. himmelfartsdag, men på én 
dato i 2022 og på en anden dato i 2023. Måske kan en dag i påsken og pinsen 
også bruges til generalforsamlingen.

9. Valg af bestyrelse: 
Tre fastboere er på valg: Bente Møller, Kaj Torstensen og Ole Aabroe Hansen.
Alle modtager genvalg.

10.Valg af suppleanter til bestyrelsen.
11.Valg af revisor.
12.Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.



Referat fra generalforsamling i Aa Grundejer-og Beboerforening.

Referent Bente Møller

Ad 1. Valg af dirigent
Henning Larsen valgtes til dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for 
lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Ad 2.Formandens beretning.
Ole Aabroe Hansen fremlagde formandens beretning – se venligst denne på 
foreningens hjemmeside.

Ad 3. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2020.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Der blev spurgt, hvorfra foreningens overskud på 30.287,19 kr. stammer.
3000 kr. er overskud fra Kirkesti-projektet, mens resten er akkumulerede overskud 
fra tidligere år. Kassereren vil undersøge dette nærmere.
Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

Ad 4. Budget og fastlæggelse af kontingent.
Gebyrer og renter til bank reduceres betydeligt i 2021, da de store udgifter i 2020 
vedrører det nødvendige skift på kassererposten (boopgørelse og etablering af ny 
konto). 
Kassereren oplyste, at for foreninger gælder, at der skal betales renter af ethvert 
indestående beløb,
Et uændret kontingent for 2021 på 150 kr. blev vedtaget.

Ad 5. Vi kan gå os til en fortsættelse af ServicePlus-aftalen ved 
Hjerteforeningens Landsuddeling 30. maj 2021. 
Ole Aabroe Hansen orienterede om muligheden for at få en gratis ServicePlus-
aftale til vores hjertestarter, hvis foreningen kunne stille med 4 indsamlere til 
Hjerteforeningens indsamlingsdag. Evt. interesserede kan melde sig hos Ole.
ServicePlus-aftalen indebærer eftersyn og vedligeholdelse af hjertestarter og 
koster 3500 kr. årligt. Man kan også vælge at lade foreningen betale beløbet. Der 
var under alle omstændigheder ønske om at fortsætte aftalen.

Ad 6. Hvordan går det med aktiviteterne i forb. m. Vision 2025/2030 for Aa? 
Corinna Möhrlen og Ole orienterer.

 Der er afslag fra Naturstyrelsen på foreningens ansøgning om etablering af en 
badebro og et slæbested ved Aa. Begrundelse for afslaget er, at Aa strand ligger i 



et område, der er omfattet af Natura 2000 - et meget beskyttet naturområde.
Corinna fortalte, at der har været afholdt et workshop-møde i Aktivitetsgruppen 
Vision 2030 og et antal virtuelle møder. Dog har der ikke været så mange 
deltagere. Et vigtigt mål for Visionsgruppe 2030 er, at der skal være balance 
mellem natur, beboere og antal turister. 
Corinna har selv indkøbt 6 kajakker til udlejning, der er også indkøbt en trailer til 
transport af kajakkerne til Agernæs havn, hvorfra man kan starte sejladsen. 
Der arbejdes fortsat på etablering af sammenhængende stisystemer i området med 
afstands –og informationsskiltning. Håbet er, at Assens Kommune vil hjælpe 
økonomisk.
Corinna vil udfærdige nye ansøgninger til fonde vedr. midler til 
vandstyringsprojektet af Aa ås udløb og denne gang med udførlig teknisk 
beskrivelse. Projektet er vigtigt for begrænsning af fremtidige oversvømmelser af 
området. 
Assens Kommune er med i foreningen af ”Vildeste kommuner”. 
Corinnas PowerPoint-præsentation kan ses på foreningens hjemmeside.

Ad 7. Aa-bogen. Er der behov for nyt oplag?
Nej.
 
Ad 8. Liselotte Nielsen foreslår rullende datoer for afholdelse af 
generalforsamling.
Der var ikke flertal for ændring af dato til afholdelse af generalforsamlingen, så 
Kr. Himmelfartsdag bibeholdes og ligger fast.

Ad 9. Valg af bestyrelse. 3 fastboere er på valg: Ole Aabroe Hansen, Kaj 
Torstensen og Bente Møller. Alle modtager genvalg.
Alle 3 fastboere blev genvalgt.

Punkterne 10, 11 og 12.
Suppleant til bestyrelsen Corinna Möhrlen, revisor Else Torstensen og 
revisorsuppleant Christine Winther blev sidste år valgt for en 2-årig periode og er 
derfor ikke på valg i år.

Ad 13. Eventuelt.
Til Sct. Hans bålet bedes man ikke komme med for tykke stammer, da det i så fald 
varer længe før bålet er brændt ud. Søndagen før Sct. Hans laves bålet kl. 10.
Det sociale arrangement bliver igen i år hos Agger vin/parkgolf og evt. med børn.  
Arrangementet finder sted i sidste halvdel af juli måned. 
  
Jens B. Thomsen fra Bjernegården fortalte, at sagen vedr. 



sommerhusudstykningen bag Åvangen nu er overdraget til sommerhusfirmaet 
Skanlux. Christine og Jens har selv forsøgt at finde andre løsninger til 
adgangsvejen til de 12 nye sommerhuse end via Åvangen, hvilket ikke er 
lykkedes. Utilfredsheden blandt beboerne på Åvangen er meget stor, idet man 
frygter, hvad den forøgede trafik vil medføre, ikke mindst for de børn, der færdes i 
området.

Lone Tofting har talt med kommunen vedr. det vand, der altid samler sig ud for 
deres ejendom Å Strandvej 39 efter kraftige regnskyl og også om det problem, at 
bilerne kører alt for stærkt i svinget. Kommunen har lovet at se på sagen. Omar fra 
Fishing Lodge fortalte, at der også køres for stærkt ud for dem, og at strækningen 
med 40 km skiltet bør udvides. 
Foreningen vil henvende sig til såvel kommune som politi.

Tina Lippert præsenterede sig som ny ejer af Sonnes hus og fortalte, at hun og 
hendes mand allerede havde tilknytning til området fra tidligere tid. Årsagen til 
nedrivning af huset er det faktum, at der kun er sokkel under halvdelen, hvorfor de 
ønsker at fjerne huset og bygge nyt. Nedrivningen vil starte i juli/august.
Omar og hans kone Valentina fortalte lidt om deres nye Fishing og outdoor 
Lodge, som nu næsten er færdigt. Der er 6 værelser og  åbent fra marts til 
november. Deres gæster er lystfiskere, som typisk vil være væk fra stedet i løbet 
af dagen for at fiske andre steder på Fyn. Restauranten vil være åben for gæster 
om sommeren.

Til sidst takkede formanden Omar og Valentina for at lægge lokaler til afholdelse 
af foreningens generalforsamling.

Aa d.1.juni 2021

Referent Ordstyrer Formand
Bente Møller Henning Larsen Ole Aabroe Hansen


