
 Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag d. 18. juli 2020 kl. 14.00

Aa Strandvej 39

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning.
3. Fungerende kasserer aflægger revideret regnskab for 2019.
4. Budget og fastlæggelse af kontingent for 2020. (Der foreslås uændret kontingent på 150 kr.)
5. Corinna Möhrlen: Oplæg om ”Vision Aakrog Bugt 2030.”
6. Hjertestarter i Aa – Ole Aabroe Hansen orienterer om Hjerteforeningens landsuddeling 30. 

august 2020.
7. Forslag fra Asthon Funck om, at Aa grundejer- og beboerforening af Naturstyrelsen køber 

Matr. nr. 1bm Hagenskov Hgd., Sønderby, som er er arealet fra Aavangen til Aagydens 
vestligste indkørsel. Altså hele strimlen foran Aavangen og Aagyden. - Se Naturstyrelsen 
salgsmateriale her: https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2020/juli/nst-
513-00115-feddet-12/

8. Valg af bestyrelse: To sommerhusbeboere er på valg: Per Johs modtager genvalg. Der skal 
findes et nyt medlem til at afløse afdøde Lars Jørgen Johansen.

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

Referat fra generalforsamling i Aa Grundejer-og Beboerforening 2020

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 forelagde formandens beretning - se venligst denne på foreningens hjemmeside.

Ad 3. Fungerende kasserer aflægger revideret regnskab for 2019.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Regnskabet er offentliggjort på foreningens 
hjemmeside.

Ad 4. Budget og fastlæggelse af kontingent 2020. 
Den fungerende kasserer forelagde budgettet for 2020. Der forventes et overskud. Budgettet, der 

https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2020/juli/nst-513-00115-feddet-12/
https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2020/juli/nst-513-00115-feddet-12/


inkluderer et uændret kontingent på 150 kr., blev vedtaget.

Ad 5. ”Vision 2030” af Corinna Möhrlen.
Vi ser i tiden en tendens, hvor folk søger væk fra byen for at komme ud i naturen og opleve den 
gennem forskellige aktiviteter. Med sine visioner ønsker Corinna at skabe yderligere muligheder for 
forskellige fritidsaktiviteter, f.eks. udlejning af udstyr som kajakker, kanoer og andet, samt 
etablering af afmærkede vandrestier i området. Man kunne også forestille sig et udvidet samarbejde 
mellem forskellige virksomheder i området. Det er dog vigtigt, at sådanne tiltag gennemføres i 
respekt for Aa´s nuværende atmosfære og dejlige natur.
At gøre Aa energineutral for eksempel ved opførelse af en solcellepark kunne også være et mål. 
Kystsikring og vandstandsstyring arbejdes der allerede på, og ansøgning om penge hertil gennem 
diverse fonde fortsætter, så snart foreningens konto og nem-id er reetableret.
Corinna foreslår, at der etableres 4 grupper, hvor emnerne 1. Hav og vand, 2. Mødesteder, 3. Grøn 
omstilling og 4. Natur og klima diskuteres.  
Hele Corinna Möhrlens præsentation er udsendt til medlemmerne og kan ses på foreningens 
hjemmeside. 

Marianne Ubbe foreslog, at der laves en workshop, hvor beboere i Aa går sammen og diskuterer, 
hvad man egentlig mener om de forskellige tiltag. Der var bred tilslutning til en sådan workshop. 
Britta Schall Holberg rejste spørgsmålet om, hvorvidt vi ønsker flere turister i Aa.  

Ashton Funck mente, at foreningens hjemmeside var domineret af negative billeder som f.eks. 
billeder fra oversvømmelser, og sådanne billeder er ikke med til at gøre vores område attraktivt.

Ad 6. Hjerterstarter i Aa – Ole Aabroe Hansen orienterer om Hjerteforeningens 
 Landsuddeling.
Ole orienterede om muligheden for at få gratis hjertestarter til Aa gennem Hjerteforeningen. Hvis 
mindst 15 af foreningens medlemmer deltager i Hjerteforeningens landsindsamling d.30.august, kan 
vi erhverve en gratis hjertestarter, som vil kunne blive opstille på campingpladsen. På 
generalforsamlingen lykkedes det at få tilsagn fra 15 medlemmer om at deltage i indsamlingen. 
Denne kan foregå ad fysiske ruter, der kan ligge overalt i Danmark eller som en digital indsamling, 
f.eks. rettet imod venner og familie. Ved den digitale indsamling skal der mindst indsamles 1000 
kr., hvorimod der ingen beløbsgrænse er for den fysiske. Det er dog vigtigt, at indsamlingen er 
tilknyttet den til formålet oprettede Aa-gruppe. Anvisning om, hvordan man kommer i gang, er 
udsendt til foreningens medlemmer via mail

Ad 7. Forslag fra Asthon Funck om køb af Naturstyrelsens grund Matr.nr.1bm Hagenskov 
Hgd., Sønderby.

Asthon Funck foreslog, at foreningen køber det af Naturstyrelsen udbudte grundareal bl.a. med den 
begrundelse, at vi så ved, hvad der kommer til at ske med området, og vi kan bevare det slåenhegn, 
der vokser langs Aa Strandvej. Et sådant køb var bestyrelsen enstemmigt imod, da man i givet fald 
frygtede en masse kiv og ballade herover. En afstemning viste et overvejende flertal for, at 
foreningen ikke skal købe grunden. Asthon oplyste derefter, at han gerne ville stå i spidsen for et 
evt. køb og bad interesserede henvende sig til ham.

Ad 8. Valg af bestyrelse: 2 sommerhusbeboere er på valg.
Per Johs og Karsten Jørgensen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.



Ad 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Corinna Möhrlen blev genvalgt som suppleant for fastboere, og Inge Rose blev valgt som suppleant 
for sommerhusbeboere.

Ad 9 og 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Else Torstensen genvalgtes som revisor og Christine Winther valgtes som revisorsuppleant.

Eventuelt.
Corinna fortalte, at der var dukket nye planter op på kirkestien, som ikke hører til den naturlige 
flora, vi har på feddet. Disse planter stammer nok fra det  jord el. grus, som har været anvendt til at 
udbedre stien. Jess og Corinna påtager sig at rense stien. Britta Schall Holberg efterlyste udsatte dyr 
til afgræsning af feddet.

Malene Hinrichsen forhørte sig om, hvorvidt der var interesse for et genoptryk af bogen om Aa´s 
historie, hvilket der var. Hun arbejder videre med sagen.
 
Aa d. 6. august 2020

Referent Formand
Bente Møller Ole Aabroe Hansen


