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Referat nr. 197 fra bestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 
19.00 afholdt hos Svend Aage Hansen 

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

Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 196. 

Birgit Nielsen havde indvendinger til formuleringen af pkt. 12 i referatet, idet hun ikke havde fået et 
henholdende svar fra kommunen, men det svar hun havde modtaget, var i overensstemmelse med de 
gældende retningslinjer, og dem havde hun fulgt. 

Herefter blev referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

Pkt. 2. Mødedisciplin. 

Da flere i bestyrelsen har reageret på, at vi et meget tilbøjelige til at tale i munden på og afbryde hinanden, 
diskuterede vi mødedisciplinen på vore møder, og blev enige om at vi tilstræber, at man markerer, når man 
ønsker ordet og ikke afbryder hinanden unødigt, og at der efter behandling af hvert punkt på dagsordenen 
konkluderes på hvad vi er enige om. 

Vi drøftede ligeledes omtale med personnavne i det referat som offentliggøres, og blev her enige om, at 
det er ok med at nævne navne fra bestyrelsen, men fjerne navne på eksterne personer som er omtalt på 
mødet. 

Pkt. 3. Havneprojektet: 

Byrådet for Haderslev kommune har besluttet efter indstilling fra afdelingen Plan og Klima at bevillige det 
beløb på kr. 500.000 der er afsat til en forundersøgelse af en havneudvidelse, idet man har accepteret et 
samlet tilbud på kr. 475.000 plus moms fra h.h.v. ingeniørfirmaet A1 Consult og arkitektfirmaet LABLAND. 

Projektet forventes allerede igangsat med et møde den 15. oktober mellem havnegruppen, kommunen og 
de to virksomheder.  

Der har den 28. september været afholdt møde for de fem ø-havne som har deltaget i det projekt LAG 
Småøerne har gennemført i samarbejde med arkitektfirmaet LAPLAND. Her deltog fra Aarø, Olaf, Bjarne og 
Svend Aage, og her blev den færdige trykte havnerapport udleveret til alle deltagere i havnegruppen.  

Alle kan finde rapporten på dette link: : http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2021/10/havnerapport.html 

Den 30. september har Bjarne og Svend Aage deltaget i et møde på Haderslev Rådhus, arrangeret af Dansk 
Kyst og Naturturisme med deltagelse af ledende medarbejdere fra kommunen samt direktøren for 
Destination Sønderjylland Karsten Justesen og Morten Priesholm fra LAG Småøerne. På mødet fik vi 
forelagt et oplæg til et projekt, hvor DKNT vil undersøge muligheden for at gennemføre et ud af tre 
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landsdækkende projekter vedr. turismeudvikling som en del af grøn klimasikring, og her kan vore planer om 
at genetablere vådområdet på Aarø som turismeudvikling måske komme i spil. 

Pkt. 4. Fra udvalg: 

Grenpladsen: Bjarne og Svend Aage har afholdt et møde på grenpladsen med indehaveren af MR 
Skovservice, med henblik på at få undersøgt muligheden for at få ham til fremover at findele (flise) alt 
grenaffald på grenpladsen, nu hvor der er indført et generelt afbrændingsforbud. Kommunen vil foretage 
en flisning af det grenmateriale der ligger på pladsen nu. Vi har fået et overslag på at det vil koste os ca. kr. 
5.000,- pr. gang, og vi forventer at der skal flises to gange årligt, idet vi kan bruge det bedste grenmateriale 
til Skt. Hans bål hvert år.  

Det blev aftalt, at vi på næste møde prøver at finde frem til en rimelig måde at brugerne af grenpladsen kan 
være med til at betale for den løbende vedligeholdelse.  Vi vil også høre om kommunen kunne tænkes at 
yde et tilskud til den årlige udgift, mod at de slipper for grenaffaldet på deres genbrugsplads. 

Svend Aage havde besigtiget grenpladsen samme dag og kunne konstatere, at der er afleveret ret store 
træstammer som fortsat havde meget jord med på rødderne, at det skal vi undgå fremover. 

Naturlegeplads: Der har været afholdt en legepladsdag lørdag den 2. oktober, men p.g.a. dårligt vejr, var 
der ikke mange mødt frem, så vi nøjedes med at rengøre områderne med faldgrus, og udsætte alt arbejde 
med træstammer til foråret, hvor det er så tørt, at vi kan køre med de store maskiner. 

Bosætning: Bosætningsgruppen har holdt møde hvor de blandt andet har drøftet hvad de kan skabe af 
aktiviteter for kvinder på øen. 

Havnen: Olaf kunne fortælle at antal både i september i år ligger med niveauet fra sidste år, men at vi 
efterhånden har et større problem med at der kommer flere og flere fastliggere, da det et billigere på Aarø 
end så mange andre steder at have en fast plads, og det går så ud over muligheden for lejeindtægter fra 
besøgende både. Vi tager emnet med til næste Ø-kontaktudvalgsmøde med kommunen sidst i november. 

Pkt. 5. Almene boliger på Aarø:  

Da vi har erfaret, at de penge der er afsat som engangstilskud til opførelse af almennyttige boliger på 
småøerne allerede nu er brugt, selvom ordningen løber frem til 2026, og da HAB har vist interesse for at 
opføre 10 lejeboler på Brummers Toft, har vi rettet henvendelse til medlemmer af Folketingets Ø-udvalg 
med vores forundring over at det afsatte beløb på. kr. 29,1 mio. kroner er brugt til boliger på Samsø (38), 
Læsø (8) og Ærø (38), og at kun en rigtig småø – nemlig Orø har fået tildelt tilskud til 6 boliger! 

Vi har modtaget svar tilbage fra alle at alle vil rette henvendelse til ministeren for at få flere penge afsat, og 
det samme har Sammenslutningen af Danske Småøer gjort 

Den 1. oktober havde vi besøg af bestyrelsen og administrationen fra HAB, som fik en orientering om 
foreningslivet m.v. på Aarø samt de projekter der er i gang vedr. havn og udviklingsplan. 
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Ole nævnte at det opsatte skilt som vi fik efter informationsdagen på Aarø er meget svær at læse. Måske 
skal vi spørge Karsten Hansen om det kan flyttes tættere på vejen. 

Pkt. 6. Rotter på øen:  

Der er konstateret rotter flere steder på Aarø, og Rentokil er sat på opgaven med at opsætte fælder og 
spore spor efter rotterne. Der er allerede fanget nogle rotter, men vi er enige om i bestyrelsen, at arbejde 
på at gøre øen rottefri igen, og vil derfor sende opfordring ud til alle på øen, om at være meget 
opmærksom på, hvis man ser spor efter rotter, og da så hurtigst muligt giver bestyrelsen besked, så vi kan 
få sat Rentokil til at kigge efter! 

Vi vil prøve at fremskaffe dokumentation for hvor man især skal være opmærksom på rotter, og det er alle 
steder hvor man fodrer dyr, f.eks. i hønsehuse, fuglefodring og derfor opbevarer foder. 

Vi har fundet oplysninger på nettet om hvordan man forholder sig til rotter, som du kan læse på følgende 
link: https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-for-rotter-i-haven-15201 

Pkt. 7. Borgermøde den 30. oktober: 

Der er udsendt en invitation med et program for det planlagte borgermøde den lørdag den 30. oktober, 
hvor der er tilmeldingsfrist den 15. oktober til Connie. De første tilmeldinger er allerede kommet ind. 

De der kan fra bestyrelsen mødes fredag sidst på eftermiddagen til opstilling af borde, og møder ind den 
30. oktober kl. 8.00 til klargøring. Connie prøver at skaffe hjælp til afrydning og opvask efter morgenkaffe, 
frokost og eftermiddagskaffe, og vi hjælper alle til med oprydning og opvask efter aftensmaden. 

Connie har optrykt invitation til borgermødet som runddeles til de beboere som ikke har email. Ole hører 
Lykke om Kontor Syd har billigt notatpapir, kuglepenne og A5 pap til navneskilte på bordene. 

Vi er opmærksomme på, at det er et fyldigt program over en hel lørdag, men håber at Alex Bødiker vil være 
i stand til at binde tingene sammen dagen igennem på en god måde, og sørge for de nødvendige pauser. 

Der er fri vand dagen igennem, og til frokosten men vi venter med at servere fadøl m.v. til aftensmaden. 

Vi håber at der kommer så mange af unge med tilknytning til øen, at de kan have et bord for sig selv! 

Pkt. 8. Valgmøde den 11. november 2021: 

Der er udsendt en ny invitation til alle politiske partier. Connie har modtaget tilbagemelding fra en del 
partier, men vi satser på at alle relevante partier er repræsenteret, og Connie sender en oversigt til Svend 
Aage som rykker de partier som mangler at melde tilbage. 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. Af mulige emner ligger f.eks. spørgsmål til kommunens 
håndtering af Flextrafik i forhold til Aarø. Birgit nævnte også sygetransport som sorterer under regionen. 

Olaf blev bedt om at komme med en pris for stegt flæsk med persillesovs, så vi kan få en pris for hvad det 
koster at være med til spisningen. Det er gratis for de tilmeldte politikere. 
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Connie laver opslag og rundsender invitationen til valgmødet, når vi kender prisen. 

Pkt. 9. Repræsentantskabsmøde i SaDS den 5. til 7. november: 

Connie og Bjarne deltager fra Aarø. Et at de vigtige punkter vil være at tage stilling til den fremtidige 
valgstruktur til SaDS bestyrelsen. Bjarne udtrykte betænkeligheder ved at der fra nogle øer sidder ikke 
fastboende i øens bestyrelse, som dermed repræsenterer øen i forhold til SaDS, en tendens vi ikke finder 
ok. 

Pkt. 10.  Diverse: 

Aarøhus afholder reception fredag den 15. oktober fra kl. 13.00 til 17.00. Vi blev enige om at 
beboerforeningen skal have en passende gave, og Connie fik til opgave at finde en passende plante enten 
til forrummet eller udenfor. 

Vi har modtaget em overfartsoversigt over passagerer, biler og Camping vogne til og med september 2021, 
og alt tegner til at det samlede passagerantal for 2021 vil overstige 2020, ligesom det er værd at bemærke 
en meget stor stigning på antal campingvogne, som helt må tilskrives at Campingpladsen virkelig har fået 
gang i tingene. I den anledning fik vi en drøftelse af de problemer der opstår ved færgen, når f.eks. 
trafikken skal afvikles efter et stort arrangement på campingpladsen, noget vi ser frem til at der måske 
kommer en bedre løsning på i forbindelse med havneudvidelsen, men vi tager drøftelsen med 
overfartslederen på næste møde med kommunen. 

Vi har rettet henvendelse til kommunen vedr. vedligeholdelse af fugletårnet, hvilket har resulteret i at 
kommunen har fået en kopi af den gamle vedligeholdelsesplan, som også omfatter de skilte de skal 
vedligeholde. Svend Aage har rettet henvendelse til kommunen som opfølgning på det ønsker der kom 
vedr. skiltningen i forbindelse med borgerbudgetteringen, men venter på svar. 

Der er indsendt ansøgning til landdistriktsudvalget om at blive årets lokalsamfund. 

Pkt. 13.  Eventuelt: 

Punktet vedr. udarbejdelse af en samlet inventarliste udsættes til næste møde, hvor vi også skal have styr 
på de ting Aarø Naturløb og Julemarken har. Den indkøbte 40 fods container er blevet opsat på 
campingpladsen så den fremadrettet kan rumme vore ting, men inden skal vi i bestyrelsen kan gennemgået 
telte m.v. for at få dem mærket, så vi ved hvilke telte der er hvad og hvem de tilhører. 

Pkt. 14.  Næste møde 

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

Da Allan igen desværre for både ham og os er arbejdsramt igen afholdes næste bestyrelsesmøde tirsdag 
den 2. november 2021 kl. 19.00 hos Olaf i privaten. 

 

Aarø den 6. oktober 2021 – SAH 


