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Referat nr. 196 fra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. september 2021 kl. 
19.00 afholdt hos Birgit Nielsen 

Deltagere: Connie Hansen, Birgit Nielsen, Bjarne Jepsen, Allan Jensen, Olaf Søgaard, Ole Dam og 
Svend Aage Hansen (ref) 

Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 195. 

Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

Pkt. 2. Grenplads. 

Vi har fået oplyst, at kommunen fliser grenstakken en gang mere, og Svend Aage har lavet aftale med Ole 
Kruse om at vi meddeler kommunen (Rune Forum), når stakken skal flises en sidste gang af dem, herefter 
skal vi fremover selv sørge at få fliset grenaffaldet, idet afbrænding ikke længere er tilladt.  

Bjarne har spurgt M.R. Skovservice om de kan og vil flise vores grenaffald en eller 2 gange om året. De 
kommer over snarest for at kigge på opgaven, hvorefter vi får en pris på hvad det ca. vil koste pr. gang. 

Vi drøftede en eller anden betalingsordning, men enedes om at afvente, at høre hvad det vil koste at få det 
fliset, og hvordan det flisede materiale evt. kan lægges til kompostering, idet det bliver en dyr og besværlig 
løsning, at skulle lave en betalingsordning for øens beboere ved selve pladsen. Den ekstra udgift må vi så få 
hjem via en kontingentstigning. Vi afventer beslutning til vi kender prisen. 

Pkt. 3. Havneprojektet: 

Vi har modtaget et samlet tilbud på at lave et skitseprojekt vedr. en havneudvidelse fra ingeniørfirmaet A1 
og arkitektfirmaet LABLAND som er gået sammen om at afgive et samlet tilbud som lyder på kr. 475.000 
plus moms. Tilbuddet er sendt til Haderslev Kommune som har foranlediget, at tilbuddet bliver forelagt 
udvalget Plan & Miljø den 13. september 2021, hvor de skal indstille at igangsætte projektet ved at 
anvende de afsatte midler til opgaven. Herefter skal sagen behandles på et Økonomiudvalgsmøde den 20. 
september og forelægges byrådet til beslutning den 28. september. Herefter vil kommunen kunne lave en 
kontrakt med de to firmaer, således at de kan gå i gang med at løse opgaven. 

De to firmaet har lovet at have et oplæg klar til vores borgermøde den 30. oktober og vil inden afholde et 
formøde med vores havneudvalg vedr. omfanget af opgaven. 

Vi har haft en rundvisning på Aarø med en fra Dansk Kyst & Natur Turisme (DKNT), sammen med en fra 
kommunen og en fra LABLAND fordi DKNT godt ville orientere sig om øens klimasikring, idet de har planer 
om at Aarø måske kan være et af deres forsøgsprojekter vedr. grøn klimasikring. Det er efterfølgende aftalt, 
at DKNT planlægger et møde med Haderslev kommune vedr. et muligt projekt som de vil søge midler til at 
gennemføre på en række øer i samarbejde med LAG Småøerne. 
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Der afholdes at havnemøde arrangeret af LAG Småøerne torsdag den 28. oktober på Vissenbjerg Kro. Indtil 
videre er det aftalt at Olaf, Bjarne og Svend Aage deltager. Vi ser om der skal flere med. Frist for tilmelding 
er den 17. oktober. 

Pkt. 4. Legepladsdag den 2. oktober: 

Ole kritiserede bestyrelsen for ikke at have involveret udvalget i planlægningen af fastlæggelsen af 
legepladsdagen, idet han mener at det vil være en opgave for udvalget at stå for planlægning og 
gennemførelse af et sådant arrangement. Connie beklagede at det ikke var sket, men nævnte at 
beslutningen om datoen blev taget på sidste bestyrelsesmøde. 

Omfanget af arbejdsopgaver til legepladsdagen koordineres med udvalget. Vi har pølser og brød nok, men 
mangler sennep, remoulade og grillkul, og Svend Aage søger for ar grille pølser. Bjarne kan ikke deltage og 
udvalget laver aftale med Dirk fra Campingpladsen om at komme med en motorsav, og Connie laver opslag. 

Pkt. 5. Udviklingsplanen og program for borgermøde den 30. oktober: 

Svend Aage havde lavet et udkast til et program for dagen, som blev gennemgået og kommenteret og 
tilrettes efterfølgende i samarbejde med Alex Bødiker som er tovholder hele dagen. Ligeledes sikrer vi os at 
LABLAND som er udvalgt som konsulent på udviklingsplanen sikrer at forsamlingen involveres i deres oplæg 
vedr. havneudvidelse m.v. og programmet tilpasses i forhold hertil. 

Det er en vigtig del af processen at mødedeltagerne involveres i fastlæggelsen af de emner der skal 
arbejdes videre med i arbejdsgrupperne, og målet er at få navn på relevante emner til arbejdsgrupperne og 
få en tilbagemelding hvem der han interesse i at bemande grupperne. Den endelige bemanding af 
arbejdsgrupperne og igangsætning af processen sker på en workshop sidst i november i Aarøhus- 

Der er søgt penge hos det lokale Landdistrikt vedr. gennemførelse af borgermødet samt udgifter til Aarøhus 
for at huse alle møder. Vi var enige om at morgenmad og eftermiddagskaffe med kage spørger vi Aarø 
Camping om de vil stå for, Connie spørger Marianne og Brummers Gård om de vil stå for frokost og Olaf 
meldte tilbage at han gerne står for aftensmaden. Ole leverer fadøl til frokost og aftensmad. Vand anskaffer 
vi selv. 

Vi drøftede hvor mange vi tror der deltager, men var enige om, at der skal være tilmelding a.h.t. 
planlægningen senest den 15. oktober. Budgettet tager udgangspunkt i 50 deltagere hele dagen. Er måske 
for lavt sat? 

Vi forsøger at få så mange unge som muligt med tilknytning til øen til også at deltage, hvilket ligger som en 
del af oplægget fra LABLAND.    

Pkt. 6. Borgerbudgettering – køb af container: 

Mødet vedr. borgerbudgettering gav det resultat, at der afsættes 2 x kr. 3.000 til aktiviteter som 
gennemføres af Yvonne Callesen og for de resterende kr. 44.000 til anskaffelse af en 40 fods container, som 
placeres hos Aarø Camping. 
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Svend Aage har kontaktet to firmaer vedr. levering af en 40 fods container, og firmaet Dancontainer har 
reageret og sendt et tilbud på en brugt 40 fods container med åbning i begge ender til en pris inkl. lås i 
begge ender til kr. 29.500 plus moms og plus levering som de har ansat til kr. 5.500 plus mons. Den samlede 
pris ligger derfor indenfor det afsatte beløb, hvorfor vi blev enige om at anskaffe containeren. 

Da det kan være lidt problematisk at fragte en 40 fods container op gennem byen, forsøger vi selv at skaffe 
en vognmand til opgaven. Svend Aage har efterfølgende aftalt med Ole Bang at han påtager sig opgaven 
med at få den fragtet fra lagerpladsen i Taulov til Aarø. Vi får Flemming Lund til at afrette underlaget hvor 
den skal stå på campingpladsen, og lever det nødvendige stabilgrus, og Svend Aage gør aftalen færdig med 
campingpladsen og får søgt både landzonetilladelse og byggetilladelse i samarbejde med Campingpladsen. 

I forlængelse af diskussionen om hvad der skal være i containeren, blev vi enige om at igangsætte arbejdet 
med at få lavet en samlet inventarliste over alle genstande der er i såvel beboerforening, Aarø Naturløb og 
Julemarked. Optegnelser som h.h.v. Birgit og Connie har, afleveres til Svend Aage som til næste møde har 
en liste klar til gennemgang. 

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

Vi var enige om at der havde været en tilfredsstillende interesse, idet der var kommet omkring 50 
interessetilkendegivelser, hvoraf flere var særdeles interessante iflg. Birgit. Nu håber vi at HAB kommer i 
gang med projektet. 

HAB prøver om de også kan købe den grund som ligger ud mod vejen, da de skal lave en bredere vej indtil 
grundstykket. 

Det skilt HAB havde lavet til dagen, har vi overtaget, og vi aftaler med Karsten Hansen om det kan opsættes 
på Brummers Toft.  

Bestyrelsen for HAB holder et møde på Aarø fredag den 1. oktober om eftermiddagen, hvor de godt vil 
have en rundvisning på øen, og høre mere om vore planer med en udviklingsplan osv. 

Pkt. 8. Valgmøde den 11. november 2021: 

Der er udsendt en ny invitation til alle politiske partier, idet vi har valgt at flytte mødet til den 11. 
november. Connie har modtaget tilbagemelding fra en del partier, men vi satser på at alle relevante partier 
er repræsenteret. Vi har meddelt at de politiske deltagere kan påregne at få stillet nogle spørgsmål som 
forberedelse til valgmødet, og vi blev enige om at Connie i næste Ø-info efterlyser spørgsmål fra øens 
beboere. 

Mødet starter klokken 18.00 i Aarøhus med stegt flæsk og persillesovs fra Aarøs Perle som vil være gratis 
for inviterede gæster. Vi satser på et deltagerantal på mellem 40 og 50 personer. 

Olaf fremsatte et forslag om at afgangene 20.15 fra Aarø og 20.40 fra Aarøsund gøres permanente eller i 
det mindste strækker sig ind i både september og oktober. Tages med på næste møde med kommunen. 
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Pkt. 9. Opfølgning på kontingent: 

Connie oplyste, at det beløb vi indtil nu har modtaget i kontingent er en smule lavere end sidste år, men at 
det fortsat er mange som ikke har betalt. En del af de manglende betalinger var kendte personer som burde 
betale, men vi rykket igen i næste ø-info. 

Pkt. 10.  Den trykte aktivitetskalender: 

Vi har modtaget en del henvendelser om utilfredshed med at der ikke længere laves og omdeles en trykt 
aktivitetskalender, men alene lægger alle arrangementer ind på hjemmesidens kalender. 

Da mange ældre ikke kan finde ud af det med at finde oplysningerne på hjemmesiden, blev det beslutte at 
lave en aktivitetskalender som indeholder alle foreningsoplysninger m.v. mens vi fastholder at 
erhvervsmæssige arrangementer kun findes på hjemmesiden. 

Connie oplyser i næste ø-info at kalenderen alene omdeles til de der betalt kontingent til 
beboerforeningen. Næste ø-info tilstræbes at være klar til at omdeles sammen med de nye eksemplarer af 
Ø-Posten som ligger klar til omdeling hos Connie. 

Pkt. 11.  Vedligeholdelse af fugletårn: 

Trappen til fugletårnet er blevet repareret af Svend Aage, men der mangler et beklædningsbrædt. Vi 
drøftede hvorvidt det er en kommunal opgave, og blev enige om, at det er det, så Svend Aage kontakter 
Ole Kruse i Haderslev Kommune, om at de bør se på fugletårnet og måske igen skifte trappe m.v. 

Ole var forundret over at der ikke som planlagt var lavet et shelter i fugletårnet, som der havde været talt 
om. Svend Aage kunne oplyse, at det stoppede med at Oluf Kikkenborg blev så syg, at han ikke længere 
kunne påtage sig opgaven, hvorfor det projekt stoppede der, da der skulle laves tegninger til ansøgninger 
hos Kystdirektoratet samt Landzonetilladelse og byggetilladelse hos kommunen. 

Pkt. 12.  Diverse: 

Der er repræsentantskabsmøde den 5. til 7. november i Ø-sammenslutningen. Connie og Bjarne deltager. 

Ø-Posten ligger klar til omdeling hos Connie. 

Connie havde modtaget en skrivelse fra Sammenslutningen vedr. et møde om strategisk planlægning. 
Sendes rundt til bestyrelsen. 

Da der er konstateret rotter på Aarø var der en længere diskussion om hvor vigtigt vi anser problemet på 
Aarø. Bjarne havde kontaktet Haderslev Kommune da Birgit havde anmeldt, men fået et henholdende svar. 
Vi var enige om at et problem med rotter på Aarø skal taget meget alvorligt, at vi vil forlange at der tages 
hånd om problemet omgående, og at sagen tages op politisk i forhold til kommunen. 
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Pkt. 13.  Eventuelt: 

Svend Aage oplyste at bænken opsat ved pumpestationen er så dårlig at den bør udskiftet. Vi blev enige om 
at den sidste bænk vi har stående opsættes der i stedet. Bjarne og Svend Aage søger for at det sker. 

Bjarne nævnte at han og Svend Aage havde repræsenteret Aarø med en vingave til rejsegildet af det nye 
menighedshus i Øsby, og at man senere ville afholde en egentlig indvielse, hvor vi også bør være 
repræsenteret med en passende gave. Allan påtog sig opgaven med at lave en lysestage eller andet af 
træmateriale fra Aarø. 

Pkt. 14.  Næste møde 

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

Så næste møde blev aftalt til tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00 hos Svend Aage. Vi ser om Allan er klar til 
at kunne holde næste møde. 

Aarø den 8. september 2021 – SAH 

 


