AARØ BEBOERFORENING
Referat nr. 198 fra bestyrelsesmøde onsdag den 3. nov. 2021 kl. 19.00
afholdt hos Olaf Søgaard på havnen.
Deltagere: Connie Hansen, Birgit Nielsen, Bjarne Jepsen, Allan Jensen (med på Messenger), Olaf
Søgaard, Ole Dam og Svend Aage Hansen (ref)
Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 197.
Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Pkt. 2. Grenpladsen.
Vi har fået oplyst af kommunen at det har kostet dem kr. 6.000 plus moms inkl. transport at få knust den
mængde grenaffald, vi havde samlet på grenpladsen. Fremover skal vi selv stå for knusningen, og har
modtaget et overslag på at få grenaffaldet knust to gange om året. Bestyrelsen blev enige om at fastholde
aftalen med MR Skovservice, og at vi til den kommende generalforsamling stiller forslag om en generel
forhøjelse af kontingentet for alle medlemmer for at dække udgiften ind, ligesom vi tager en snak med de
erhvervsdrivende om at betale lidt ekstra for muligheden for at kunne aflevere grenaffald på pladsen.
Pkt. 3. Punkter til Ø-mødet med kommunen den 25. nov.:
Vi er enige om at det er bestyrelsen som deltager i mødet på Rådhuset, og vi drøftede følgende punkter
som vi fremsender som forslag til dagsordenen.
På foranledning af Olaf Søgaard som jo også er havnemester, drøftede vi de problemer han påpeger med at
få lavet forskellige ting på havnen. Vi drøftede dette punkt meget igen, og blev enige om at rejse problemet
på Ø-mødet, men opfordrede Olaf til selv også at søge løsninger som ansat på havnen, og sørge for
dokumentation for at hans meddelelser om mangler ikke bliver fulgt op.
Vi var så også enige om at drøfte på den kommende generalforsamling, om vi igen skal nedsætte et
havneudvalg, idet den nuværende havnegruppe alene er sammensat for at understøtte arbejdet med at få
lavet et havnedokument, som en af de 5 havne udpeget af LAG Småøerne, og efterfølgende at sørge for at
understøtte processen omkring havneudvidelsen. Havnegruppen har intet med driften af havnen at gøre.
Olaf Søgaard meddelte, at han havde fået påbud af kommunen om at lovliggøre de opsatte telte ved at
søge byggetilladelse, og fortalte at udfordringen kunne være brandmyndighederne krav. Olaf bad om
beboerforeningen støtte, og vi er enige om at støtte ham i at fortælle, at hans aktiviteter på havnen er
vigtige for Aarø, men at beboerforeningen selvfølgelig ikke kan støtte op om noget som ikke er lovligt.
Svend Aage nævnte, at netop mulighederne for aktiviteter på havneområdet er en væsentlig del af
havneudvidelsesprojektet, som det også fremgår af det oplæg der er lavet, og forelagt på borgermødet.
Punktet tages derfor ikke med på Ø-mødet.
Olaf Søgaard nævnte også at det er et større og større problem at lystbådehavnen bliver plads for flere og
flere fastliggere, hvorved pladsen ikke er disponibel for de besøgende både. Årsagen er, at det er billigere
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at få en fastlæggerplads på Aarø end så mange andre steder, hvorfor man vælger at ”opmagasinere” båden
på Aarø. Vi er enige om at tage punktet med til Ø-mødet, og at begrundelsen er, at vi skal sikre
indtægtsgrundlaget for øens erhvervsdrivende ved at give plads til så mange besøgende både som muligt.
Vi har hørt, at der i den nye plan for Aarø Færgen ikke længere vil være mulighed for at bestille en sen
færge efter kl. 11.30 i forbindelse med fester m.v. på Aarø. Det ønsker vi belyst på Ø-mødet.
Vi ønsker også at undersøge mulighederne om at afgangen fra Aarø klokken 20.15 også kan udvides til både
maj måned, og indtil uge 42 så efterårsferien er med i denne afgang. Tages med på mødet.
Vi drøftede også, om vi kunne drøfte færgeuddannelsen af lokale beboere, sådan at flere af færgens
personale er fastboende på Aarø, men var enige om, at det er et led i personalepolitikken som
overfartlederen selv bør have fokus på.
Vi tager også med, at vi giver en orientering på Ø-mødet om havneprojektet og den nye udviklingsplan i
forhold til den nye kommuneplan m.v.
Svend Aage oplyste at der er indkaldt til et afsluttende havnemøde i Odense den 30. oktober i Odense, her
deltager Jakob Lei, Bjarne Jepsen, Olaf Søgaard og Svend Aage. Svend Aage sørger for tilmelding og
samkørsel.
Pkt. 4.: Landdistriktsmøde den 24. nov. i Skrydstrup:
Fra Aarø deltager Bjarne og Connie og muligvis også Birgit. Der er afbud fra Svend Aage og Connie
tilmelder.
Pkt. 5. Valgmøde i Aarøhus den 11. nov.:
Der er kommet tilmelding om deltagelse fra 10 partier, mens to partier ikke kan stille med kandidater.
Desuden er der tilmeldt nogle politikere som deltager i salen, og derfor selv betaler for spisningen.
Der serveres valgflæsk fra Aarøs Perle klokken 18.00 til en pris på kr. 150,- inkl. efterfølgende kaffe og kage,
og kaffe og kage til selve valgmødet kr. 50,-. Der er tilmelding til Connie senest den 7. november. De
inviterede politikere spiser gratis.
Connie er mødeleder og alle partier får tildelt 3 minutter til præsentation i alfabetisk rækkefølge, og
efterfølgende er der spørgsmål fra salen. Svend Aage har lavet forslag til en række spørgsmål vi prøver af få
forskellige til at stille på mødet fra salen.
Alle får så mulighed for afrunding inden mødet slutter i omvendt alfabetisk orden. Vi prøver at kunne slutte
således at gæsterne kan nå færgen kl. 21.15 – ellers 22.15
Bestyrelsen mødes klokken 16.00 for klargøring til spisning m.v.
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Pkt. 6. Evaluering af borgermødet:
Det er bestyrelsens generelle opfattelse, at mødet forløb ganske udmærket med ca. 80 fremmødte, og det
var pengene værd at have Alex Bødiker som mødeleder. Det havde oprindelig været meningen, at vi som
sidste punkt skulle have prøvet at få nedsat forskellige arbejdsgrupper, men vi fandt, at folk var ved at være
trætte, hvorfor mødelederen gav lov til, at de der ønskede kunne tage sig en øl inden aftensmaden. Det
vakte almindelig begejstring! Vi havde helt bevidst ikke serveret øl gennem dagen.
Det er en del af det videre arbejde med udviklingsplanen, at der snarest indkaldes til en workshop, hvor vi
inviterer alle, der har interesse i at være med i arbejdsgrupper, til at komme. Vi var enige om at det ikke må
vente for længe, for at opretholde interessen, men omvendt er vi nødt til at afvente, at de formelle aftaler
med LABLAND kan komme på plads først. Det hører med, at vi først fredag aften inden mødet fik bekræftet
tilskuddet fra Landdistriktspuljen, og dermed først der havde finansieringen på plads. Målsætningen er
fortsat at have en færdig prioriteret udviklingsplan klar inden sommerferien næste år, og at vi i
mellemtiden så har modtaget et færdigt oplæg til en havneudvidelse fra A1 Consult og LABLAND.
Svend Aage nævnte at alle indlæg fra borgermødet lægges på vores hjemmeside, når han har modtaget de
sidste fra indlægsholderne, idet han ændrer det punkt på hjemmesiden som beskriver den gamle
visionsplan til at omfatte udviklingsprojektet. Når det er klar, sendes besked rundt både på mail og på
Facebook.
Pkt. 7. Valgstrukturen i SaDS:
Sammenslutning af Danske Småøer har indkaldt til repræsentantskabsmøde den 5. til 7. november, hvor
der samtidig afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor man skal vedtages en ny valgstruktur til
sammenslutningen. Bjarne og Connie deltager. Bjarne nævnte, at det reelle problem for sammenslutningen
ikke er bestyrelsens sammensætning, men mere at der ikke er midler til at styrke sekretariatet og give
formanden en ordentlig løn for det store arbejde der kræves. I modsætning til mange andre
interesseorganisationer så skal sammenslutningen kunne håndtere alle politiske områder, og det stiller
store krav til den valgte ledelse.
Ole Dam efterspurgte oplysninger om hvad det er sammenslutningen løser af opgaver for os, og det bør vi
prøve at gøre mere synligt. Vi var enige om at vores repræsentanter bør nævne, at der bør ske en mere
ligelig betaling for antal medlemmer til sammenslutning. Hvor vi fra Aarø betaler for mere end 200
medlemmer, er der øer som har mange flere indbyggere som kun betaler en brøkdel i kontingent.
Vi var enige om, at vi godt fra Aarø kan stemme ja til de nye vedtægter, som gør at valget til bestyrelsen på
8 medlemmer sker mindre på automatik og mere på et demokratisk valg, hvor de 3 medlemmer af
bestyrelsen vælges efter indstilling og 3 efter det gamle rotationsprincip mellem øerne. Formanden og
næstformanden vælges direkte på generalforsamlingen
Hele oplægget findes i referatmappen.
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Pkt. 8. Omdeling af reklamer:
Vi har modtaget en henvendelse fra et rengøringsfirma, som gerne ville have hjælp til omdeling af en
reklametryksag for at skaffe flere kunder på Aarø. Vi var enige om at svare, at det ikke er en opgave for
beboerforeningen, men alle kan sætte noget op i vore opslagskasser. Svend Aage svarer.
Pkt. 9. Vores container på campingpladsen:
Containeren er blevet sat op, og for at vi kan opbevare småting i den, opsætter vi nogle hylder foroven.
Bent Hansen har lovet at indkøbe hyldeknægte og hylder og gøre det. Nu skal vi have alt vores grej flyttet
ind der, og tak til Aarø Camping for at vi må låne pladsen til containeren.
Pkt. 10. Inventarliste:
De ting der fortsat opbevares i en container hos Birgit og Kim skal også flyttes over i containeren på
campingpladsen, men vi skal inden have styr på hvad der tilhører Aarø Naturløb, Alternativt julemarked og
beboerforeningen, det er der tilsyneladende forvirring omkring. Da vi samtidig skal have gjort arbejdet med
en inventarliste klar, skal vi have opgjort hvad der er hvad, og her mangler vi en melding om, hvad der sker
med de ting Alternativt julemarked som den gamle ejerkreds har indkøbt, og hvad man gør med de ting de
ejer, nu hvor Servietfolderlauget har overtaget opgaven. Birgit lovede at skaffe en afklaring. Aarø Naturløb
sørger selv for optælling af deres grej, hvor en del fortsat opbevares i forsamlingshuset for at kunne
opbevares tørt.
Vi var enige om at alt grej bliver markeret med forskellig farvet spray. Connie laver en liste over de ting hun
har, og som repræsenterer en værdi som f.eks. printer, kopimaskine m.v., hvorimod forbrugsvarer ikke
optegnes. Punktet tages op igen på næste møde.
Pkt. 11. Juletræ på havnen:
Bjarne og Svend Aage sørger for fældning og opsætning af et juletræ på havnen inden det skal tændes
første søndag i advent. Hvis der kan skaffes en forlængelse til den gamle lyskæde, gør vi det, ellers køber vi
en nu længere LED-lyskæde og stjerne. Vi har fået sponsoreret et juletræ af Pia og Leif igen i år! Aarøs Perle
vil som vanligt kunne servere varm julegløgg og æbleskiver.
Pkt. 12. Eventuelt:
Svend Aage nævnte at han havde været en tur på rådhuset for at prøve om Aarø kunne blive årets
lokalsamfund i Haderslev, men præmien på kr. 25.000 gik desværre til andre. Vi var også enige om at vi
forsøger igen næste år at blive årets ø ved at sende en indstilling. Det kunne jo være!
Pkt. 13. Næste møde
Der er aftalt følgende møderække: Connie, Bjarne, Birgit, Svend Aage, Allan, Olaf og Ole.
Næste møde er aftalt at være tirsdag den 7. dec. kl. 19.00 hos Allan, som tror på at han er hjemme.
Aarø den 5. november 2021 – SAH
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