
Referat fra generalforsamling i Aa Grundejer- og Beboerforening.

Kr. himmelfartsdag d. 30. maj 2019.

Generalforsamlingen afholdtes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Corinna Möhrlen om pilotprojekt ”Innovativ vandstandsstyringsanlæg”.
4. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2018.
5. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2019. (uændret kontingent på 150 kr. foreslås).
6. Indkomne forslag. 
Forslag fra Ingrid og Per Sonne, Aa Strandvej 94.
Til behandling på generalforsamlingen:

1. Indkøb af hjertestarter
2. Placering evt. ved Å Campings kiosk, eller ???
3. Arrangere kursus for grundejerforeningens medlemmer- for medlemmernes egen 

regning.
7. Valg af bestyrelse:
Tre fastboende er på valg: Bente Møller, Kaj Torstensen og Ole Aabroe Hansen.
Alle modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent.
Erik Busk valgtes til dirigent.  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var rettidigt 
indkaldt. Tilstedeværende medlemmer accepterede dog forsinkelsen og var enige i, at man 
kunne fortsætte mødet.

Ad 2. Formandens beretning.
Se venligst denne under formandens beretning på foreningens hjemmeside.

Ad 3. Corinna Möhrlen om pilotprojekt ” Innovativ vandstandstyringsanlæg”
Corinna orienterede om den overordnede og langsigtede plan for Feddet, Vielandshøjen og 
skoven med stisystemer i hele området, med det formål at flere mennesker kan få lejlighed til at 
opleve og nyde den helt unikke natur, som findes her. Da der ikke er økonomi til at udføre hele 
projektet på en gang, må det ske i etaper og her må åen absolut have første prioritet, således at 
man måske kan fjerne el. formindske de store oversvømmelser, som opstår her grundet de 
hyppigere storme og den øgede regnvandsmængde som følge af klimaændringer. 
Det er Assens Kommune som er forpligtiget til at vedligeholde åen, men da der ikke er penge at 
hente her, må vi selv prøve at gøre noget.

Projektet Innovativ vandstandstyringsanlæg af Aa å går ud på at etablere og nedgrave et rør ved 
udmundingen af åen og ud i Lillebælt i en dybde af ca. 1,5m. Trykforskellen mellem vandet i 
åen og vandet i bugten, vil så sikre, at vandet løber ud i Lillebælt. For at forhindre tilbageløb til 
åen indsættes et vandstop i enden af røret, således at vandet ikke løber ind i røret igen.



Projektet, som er afprøvet andre steder med succes, kommer til at koste ca. 160,000 kr. Corinna 
er i gang med at ansøge flere fonde bl.a. Nordea-fonden og 15. Juni Fonden. 

Vedligeholdelse af den nylig etablerede kirkesti med beskæring af krat påhviler 
Grundejerforeningen, og man kan forestille sig, at man laver en dag med fælles arbejdsindsats i 
lighed med strandrensningsdagen. Naturstyrelsen lovede engang at indhegningen omkring 
fårefolden ville blive flyttet for yderligere afgræsning af feddet – dette er endnu ikke sket.

Corinna modtog en erkendtlighed fra Aa grundejer-og beboerforening som tak for hendes store 
indsats for arbejdet med Aa å og feddet.

Ad 4. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2018.
Lars Jørgen Johansen forelagde årsregnskabet for 2018, som blev godkendt. Regnskabet viser et 
overskud på 7549 kr., hvoraf de 3000 kr. vedrører tilskud fra fonde. De 3000 kr. kan så senere 
bruges på ekstra udgifter til kirkesti.

Ad 5. Budget og fastlæggelse af kontingent.
Uændret kontingent vedtoges.

Ad 6. Forslag fra Ingrid og Per Sonne vedr. hjertestarter.
Per Sonne argumenterede for en hjertestarter i Aa. Bestyrelsen kunne oplyse, at den allerede to 
gange havde ansøgt Trygfonden om en sådan, men med negativt svar. Måske er der en mulighed 
for at ansøge Hjerteforeningen. Der var opbakning til, at bestyrelsen arbejder videre med sagen 
og evt. finder midlerne til køb af hjerterstarter fra foreningens formue.

Ad 7. Valg af bestyrelse.
Bente Møller, Kaj Torstensen og Ole Aabroe Hansen genvalgtes som repræsentanter fastboerne.
Ad. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Corinna Möhrlen indtræder som suppleant i stedet for Lotte Skands.

Ad 9. Valg af revisor.
Else Torstensen fortsætter som revisor.

Ad 10. Valg af revisorsuppleant.
Inge Rose Jørgensen fortsætter som revisorsuppleant.

Ad 11. Eventuelt.
Ole Aabroe Hansen og Per Sonne omtalte Kærum - Sønderby lokalhistorisk forenings årsskrift 
2019, hvori der bl. a. er en artikel ”Mit liv i Aa” af Niels Jørgen Sørensen og Ingrid Sonne.

Else Dam oplyste, at der, hvor Naturstyrelsen har fjernet krattet ved parkeringspladsen, skulle 
der efter sigende have været en sø, som er blevet fyldt op af den tidligere ejer af 
campingpladsen.

Keld Andersen foreslog, at man lavede en sommerfest for børn og voksne på stranden i 
sommerferien, hvilket man fandt var en god ide. Keld vil gerne være med i en arrangement-
komite.



At Aa-festen var aflyst i år skyldtes for få tilmeldte oplyste Birte og Ole.

Bente Møller
d.15. juni 2019


