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Referat nr. 195 fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. august 2021 kl. 19.00 
afholdt hos Bjarne Jepsen 

Deltagere: Connie Hansen, Birgit Nielsen, Bjarne Jepsen, Olaf Søgaard og Svend Aage Hansen (ref) 
Der var afbud fra Allan Jensen samt Ole Dam. 

Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 194. 

Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

Pkt. 2. Grenplads. 

Vi har fået oplyst, at kommunen fliser grenstakken en gang mere, og vi har lavet aftale om, at vi meddeler 
kommunen, når stakken er blevet noget større. Herefter skal vi fremover selv sørge at få fliset grenaffaldet, 
idet afbrænding ikke længere er tilladt.  

Vi har spurgt Flemming Lund om han ville tage entreprisen med at flise genaffaldet fremover, men har 
takket nej. Vi kontakter MR Skovservice for at høre hvad de skal have for at klare grenaffaldet 2 gange 
årligt, og hvad der så evt. skal ske med det flisede materiale. Vi er enige om, at det flis som kommer ikke er 
noget værd, ligesom vi er enige om, at det bliver nødvendigt at lave en form for betalingsordning fremover, 
hvis pladsen skal opretholdes, men venter på at høre hvad det vil koste årligt. 

Pkt. 3. Havneprojektet og udviklingsplan: 

Vi har taget kontakt til ingeniørfirmaet A1 som det blev aftalt med kommunen på det seneste Ø-møde for 
at få et tilbud fra dem på at lave et skitseprojekt vedr. en havneudvidelse. Alt tilgængeligt materiale vedr. 
havnen er sendt til A1, og vi har aftalt med for A1, at vi holder et møde snarest, hvor vi får aftalt hvad deres 
tilbud skal omfatte. A1 skal alene tage sig af den tekniske del vedr. en havneudvidelse. Vi er enige om i 
bestyrelsen at lægge op til en havneudvidelse som er ca. det dobbelte af den udvidelse der var med i 
skitseprojektet fra 2017.  

Vi har modtaget det udarbejdede havnedokument fra LABLAND som skitserer mulige tiltag på havnen, hvad 
angår selve indretningen på landsiden, og vi har lavet en foreløbig aftale med LABLAND om at de også 
kommer med et tilbud på et skitseprojekt i forbindelse med havneudvidelsen, som omfatter diverse 
beregninger m.v. vedr. de nødvendige servicefaciliteter. A1 og LABLAND arbejder i forvejen sammen i et 
andet havneprojekt i Grenå, og har møde i uge 32, hvorefter vi snakker sammen med begge parter.  

A1 har stillet os i udsigt at deres skitseprojekt i givet fald vil kunne være klar til vores borgermøde den 30. 
oktober såfremt kommunen accepterer deres tilbud.  

Der er modtaget 2 tilbud på udviklings af den nye udviklingsplan for Aarø, h.h.v. fra LABLAND og Hele 
Landet. Hvis det viser sig at der vil kunne etableres et fornuftigt samarbejde mellem A1 og LABLAND vil 
meget tale for at det bliver LABLAND som udvælges til at vore konsulent på gennemførelsen af den nye 
udviklingsplan. Afgørelsen træffes snarest efter mødet med A1 og LABLAND. 
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Vi drøftede også situationen omkring håndteringen af affald på havnen, idet affaldsspanden til aske fra 
grillen bliver fyldt med alt muligt affald, og at der generelt er problemer med at der lægges affald mange 
steder. Vi er enige om at rette henvendelse til Haderslev Kommune om problemet, at der som minimum 
skal en medarbejder over dagligt i hovedsæsonen for at rydde op, eller at der laves aftale med 
havnefogeden om at klare opgaven. Der er tilsyneladende også udfordringer med rengøringen især i 
weekenden. Dette tages også op med Haderslev Kommune. 

Pkt. 4. Legepladsen: 

Der indkaldes til en arbejdsdag vedr. naturlegepladsen, og vi enedes om at satse på at der bliver lørdag den 
2. oktober, hvor vi sørger for grillpølser og drikkevarer som vi plejer. Connie laver opslag. 

Vi er blevet kontaktet af en familie, som havde været på legepladsen, og havde konstateret at hjulet i toppe 
af ”rusen” åbenbart sidder løst, så de ikke turde bruge rusen. Vi får kigget på det, sådan at vi evt. kan lave 
en reparation snarest. 

Pkt. Musik den 17. august: 

Der er laver aftale vedr. overnatning af musikere med Brummer, og morgenmad får de hos Aarøs Perle. Vi 
går ud fra at Ole selv sørger for bespisning af musikerne. 

Pkt. 6. Ekstraordinær generalforsamling og borgerbudgettering: 

Der er indkaldt til ekstraordinære generalforsamling som afholdes tirsdag den 10. august kl. 19.00 i Aarøhus 
for at få vedtaget de foreslåede vedtægtsændringer. Samme aften afholdes møde vedr. årets 
borgerbudgettering. Vi er enige om at der alene serveres øl og vand til generalforsamling og 
borgerbudgettering. 

Svend Aage finder en dirigent, og vi mødes en halv time før til opsætning af borde m.v. 

Vi talte om udfordringen med at renholde omkring de plantede frugttræer, idet en del træer ser ud til at 
have det ret dårligt og vil formentlig gå ud. Problemet er at de der i sin tid lavede forslag om plantningen af 
frugttræer ikke også står for den fremtidige vedligeholdelse. Vi prøver om vi kan få nogen til at påtage sig 
ansvaret for rengøring omkring træerne, og tilføje lidt gødning til træerne. Rikke Møller og hendes mand 
har egenhændigt selv fjerne græs omkring de træer de selv mener kan overleve. Vi var enige om, at såfremt 
der ikke melder sig nogen som vil stå for vedligeholdelse af træerne, får de lov til at passe sig selv. Vi har 
tidligere talt om at kontakte kommunen om vi kan få deres unge i arbejde til at løse opgaven, og det skal 
selvfølgelig også afprøves. 

Vi er enige om, at bestyrelsen fremsætter forslag om at vi anskaffer en 40 fods container til fremtidig 
opbevaring af telte og borde bænkesæt 

Der er lavet aftale med campingpladsen om at vi må placere den nye container ved side af deres på 
campingpladsen mod at campingpladsen så frit kan benytte vores store telt m.v. Vi drøftede om det 
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overhovedet er en opgave for beboerforening at udleje det store telt, som efterhånden er ved at være godt 
slidt. Tages op senere sammen med at vi får lavet en inventarliste over de ting beboerforeningen har. 

Pkt. 7. Infodagen med HAB den 28. august:  

Det er aftalt med HAB, at vi er behjælpelig med at gennemføre deres informationsdag på Aarø på 
Brummers Toft lørdag den 28. august fra kl. 11.00 til 15.00. Vi hjælper med at grille pølser og HAB aftaler 
selv med Aarø Bryg og Vingården om levering af drikkevarer. Vi sørger for borde og bænke samt indkøb af 
pølser m.v. til grill som afregnes efterfølgende med HAB. Borde og bænke foldetelt samt grill er hos Svend 
Aage som har det hele weekenden før. Hvis vejret kræver opsætning af telt, sker det lørdag formiddag. 

Pkt. 8. Valgmøde den 9. november 2021: 

Der er udsendt invitation til alle politiske partier. Desværre falder vores valgmøde sammen med et 
valgmøde samme aften i Haderslev, men nu ser vi hvor mange der kommer. Tilmelding sker til Connie. 

Mødet starter klokken 18.00 i Aarøhus med stegt flæsk og persillesovs fra Aarøs Perle som vil være gratis 
for inviterede gæster. 

Pkt. 9. Diverse: 

Vi har modtaget invitation til at deltage i Kulturtræf den 21. august i Haderslev fra klokken 10.00 til 16.30, 
hvor man kan tilmeldes forskellige workshops. Connie deltager evt. sammen med Birgit. 

Connie omdelte rykker på årets kontingent, som omdeles snarest. 

Vi drøftede kort den fremsendte statistik fra færgen, som viser et fald i juli måned i sammenligning med 
sidste års meget store antal sejlende turister, og var enige om at det var positivt, også set i forhold til at 
årets første måneder viser en væsentlig stigning. 

Pkt. 14.  Eventuelt: 

Vi drøftede at samle de unge til et fælles arrangement på Aarø, men var enige om at det ikke måtte være 
en hindring for også at etablere et ”ungeråd” i forbindelse med udarbejdelsen af den nye udviklingsplan. 

Connie havde fået henvendelse vedr. aktivitetskalenderen, og vi drøftede igen behovet for en trykt udgave, 
men blev enige om, at holde fast i at vi forsøger at opfylde behovet via vores kalender på hjemmesiden, og 
drøftede så muligheden for at de der ikke kan finde ud af det, kan ”bestille” et udskrift af kalenderen. 

Connie meddeler vore foreninger at man sender sine oversigter til Svend Aage som ajourfører kalenderen 
på hjemmesiden. Det samme gælder de arrangementer de erhvervsdrivende har. Svend Aage spørger Pia 
om aktiviteterne i ungdomsklubben skal med på kalenderen. 

Vi drøftede også mulig deltagelse i Stafet for livet, men da der ikke kan findes nogen som vil stå for 
tilmelding m.v. fra Aarø, så vi dropper deltagelse med et Aarø-hold i år. 
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Pkt. 15.  Næste møde 

Der er aftalt følgende møderække: Connie, Bjarne, Allan, Birgit, Svend Aage, Olaf og Ole. 

Så næste møde blev aftalt til tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00 hos Allan Jensen i håb om at hen er 
hjemme! 

Aarø den 9. august 2021 – SAH 

 


