
Referat fra Aa grundejer- og beboerforenings generalforsamling - d. 10. maj 2018

1. Valg af dirigent:   
Keld Andersen, Åhaven 4, blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen 
var varslet korrekt, skal indkaldes mindst en måned. før den finder sted.

2. Formandens beretning:  
Ole: Hvor omfattende skal en præsentation være? Der er opnået et fondsbidrag fra Energi 
Fyn til oprettelse af to stier i Aa på 53.000 DKK. Corinna kommer nærmere ind på emnet 
Kirkesti-projekt, der blev introduceret på generalforsamlingen sidste år. Processen med 
involvering af mange instanser, hvorunder Naturstyrelsen har været vanskelig at samarbejde 
med. Nu lysner det. Assens Kommune har været meget samarbejdsvillig og foreslog, at vi 
skulle slå os sammen med beboerforeningen for Brydegård og Brunshuse. En projektgruppe 
blev nedsat og bestod af: Erik Busk, Corinna og Ole. To projektdele: 1. del Kirkesti, 2. del 
en sidesti til Vielandshøjen. Der ønskes tillige en badebro ud for campingpladsen. Men 
navnet skal være en ”aktivitetsbro ”med mulighed for kajak, surfere m.m. LAG-midler kan 
søges. Bekæmpelse af invasive hybenroser har også været et tilbagevendende emne. 
Naturstyrelsen er mødt op og har meddelt, at der inden for de nærmeste år vil foregå en 
bekæmpelse ved fræsning. Bente har ansøgt om en hjertestarter til campingpladsen. Der blev 
givet afslag uden begrundelse. Vi prøver igen. Vi har indsendt bemærkning til forslag om 
nybyggeri af sommerhuse i området. Der er indgivet indsigelse, især i forhold til trafik. På 
første møde efter generalforsamlingen besluttedes det IKKE at gå ind i diskussion af 
projektet Havvindmøller i bæltet. Der har været deltagelse af Corinna og Ole i lokalrådet i 
Ebberup, hvor Corinna og Ole herefter er bindeled. Der har været afholdt 3 
bestyrelsesmøder i løbet af året. Lotte Skands og Erik Busk er suppleanter. Kassereren er 
bekymret over at mange ikke har betalt kontingent. Mange er i tvivl om hvorvidt man har 
betalt. Kort om årets gang:  Sidste år var der meget få deltagere i generalforsamlingen, som 
foregik i fred og fordragelighed. Festen gik fint og hvilede økonomisk i sig selv. Skt. Hans 
arrangementet var en succes. Der er bålsamling 17. juni. Else laver heks, som hun har gjort 
mange gange før. Årets sociale arrangement var til åbent have i Søllested (indehavere af 
Gadespejlet) og efterfølgende spisning på Gl. Brydegård. Strandrydningsarrangementet blev 
hurtigt overstået, da de fremmødte ikke kunne finde skrald under sneen. Stor tak til Lennart 
for at slå græsset til parkering ved Åvangen. Spørgsmål: Hvordan er det kommet i stand at 
der er udtrykt ønske om en bade/aktivitetsbro = Nysgerrighed på processen? Ole: Der har i 
tidligere tid været en badebro i Aa, og der har i bestyrelsen været indtryk af at der var et 
bredt ønske om mulighed for mere aktivitet i området.  Corinna: Der vil typisk blive oprettet 
et arbejdsudvalg, der kan arbejde med et givet projekt.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2017:   
Vedlagt. Der har været meget få indbetalinger af kontingent. (24 i 2017 i forhold til 40 i 
2016) Alligevel balancerer regnskabet for 2017 med et overskud på 642 DKK. 

4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2008:  
Kommentar. Opfordring til at man indbetaler i forbindelse med generalforsamling. Å 
kolonien vil donere arrangementet gratis til foreningen. Evt. bliver det senere en anden dato, 
hvis det skal vedblive at være gratis. Uændret kontingentet på 150 kr.



5. Indkomne forslag:   
1. forslag fra Steen Sørensen: Ønske om at grundejerforeningen giver sin mening til kende i 
forhold til vindmølleprojektet i Lillebælt. Vi har et unikt område som vi skal værne om. 
Kommentar: Tak for rettidig omhu. 4 kommentarer: Det bør ikke være i grundejerforenings 
regi. Ole: Er der forskel på at give sin mening til kende og at gå aktivt ind i debatten? Stor 
aktivitet i området, bl.a. på Helnæs. TV-indslag med borgmestre fra Assens og Sønderborg. 
Livlig debat om emnet, der endte ud i afstemning om følgende: Skal Aa grundejerforening 
tilslutte sig Steen Sørensens fremsendte forslag om aktivt at give sin mening til kende i 
debatten? 36 stemmer. Resultat: JA 12/Nej 20. 2. forslag: Vi Corinna foreslår at 
grundejerforeningen tilknyttes Åhyttens venner for evt. at få lov at bruge Åhytten til 
generalforsamlinger, fester og projekter/arrangementer. Ole har haft kontakt til Erik Jensen 
– det koster 50 kr. pr. medlem. Bestyrelsen undersøger detaljer til næste generalforsamling.

6. Orientering om Kirkesti-projektet  :
Udgangspunkt i den gamle sti, med problemer med oversvømmelse, tidligere kun vinter, nu 
problemer hele året. Sidste år blev der lavet en ansøgning og vi fik midler 20.000 DKKfra 
Nordea-fonden. Virksomheden er registreret med CVR nr. Flere ansøgninger er indsendt af 
Corinna; Albani fonden svarede at de kun støtter projekter i Odense. Ansøgning til Energi 
Fyns Almene Fond: 21 projekter valgt ud af 314 – vi fik 53.000 DKK!! til at genetablere og 
afmærke to historiske stier i Å området. Superflot. Budget fremlagt – der er 73.000 DKK at 
bruge nu, så projektet kan sættes i gang. Siksak kurs med Naturstyrelsen. Her er adgangen til 
Å problematisk den største del af året. I første møde med Naturstyrelsen var der intern 
uenighed i styrelsen og de kunne ikke hjælpe. Der kom dog til sidst enighed om at der skal 
ske noget, men at midler skulle skaffes uden Naturstyrelsens hjælp. En del af stien er fredet, 
og dette skulle undersøges i november 2017. (Pengene skulle bruges inden udgangen af 
2017, men der blev opnået udsættelse til og med de første 4 måneder i 2018. Assens 
kommune startede også med at grave, og de har ødelagt et kloakrør. Der er ryddet op efter 
dette og projektet kan gå i gang. Corinna forklarede om den praktisk plan for udførelsen af 
etablering af en supplerende sti over slusen og bibeholdelse af den eksisterende bro samt 
etablering af en sti op langs stendiget og etablering af vedvarende sti ned til vandet. 
Udsigten til en sti til Vielandshøjen har lidt længere udsigter, men der arbejdes på sagen.  
Stor tak til Ildsjælen Corinna.

7. Valg til bestyrelsen:  
Lars Johansen genopstiller, Lisa Pontoppidan genopstiller ikke. Steen Sørensen er foreslået 
af bestyrelsen, men har valgt at trække sig. Per Johs blev valgt!

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen:    
I dag sidder Erik Busk som suppleant for sommerhusbeboerne. Inge Rose Jørgensen 
opstillede og blev valgt, og Lotte Skands fortsætter som suppleant.

9. Eventuelt:  
Spørgsmål: Hvordan går det med Aa Strand – Kursus og Retræte? Det går OK, flere og flere 
udlejninger – vi ønsker os en pedel. (Praktisk). Der er meget arbejde i det. Problemer med 
parkering. Der opsættes et skilt.

Tak til dirigenten. 

Referent: Lisa Pontoppidan - 10.05.2018


