AARØ BEBOERFORENING
Referat nr. 199 fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. dec. 2021 kl. 19.00
afholdt hos Allan Jensen.
Deltagere: Birgit Nielsen, Bjarne Jepsen, Allan Jensen, og Svend Aage Hansen (ref)
Der var afbud fra Connie Hansen p.g.a. sygdom og fra Olaf Søgaard og Ole Dam.
Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 198.
Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Pkt. 2. Grenpladsen.
Vi drøftede, hvordan vi kan finde økonomien til fremover selv at stå for to årlige knusninger af grenaffaldet
på grenpladsen, idet vi klatr fik oplyst på det netop afholdte møde med Ø-Udvalget, at der ikke kunne
regnes med økonomisk støtte fra kommunen fremover. Vi ser ingen muligheder for betaling ved indgangen
til grenpladsen, så vi drøftede hvordan vi gennem kontingent og anden frivillig betaling kan opretholde
pladsen. Alternativet vil være at vi bliver nødt til at lukke pladsen, så man selv skal bringe sit grenaffald og
græsafklip til genbrugspladsen i Haderslev.
Vi vil derfor prøve at fremsætte et forslag til den kommende generalforsamling í Beboerforeningen om
f.eks. at forhøje kontingentet til beboerforeningen med kr. 50,- og fastsætte et bidrag på kr. 100,- for ikke
medlemmer som ønsker at bruge grenpladsen og høre om de erhvervsdrivende som f.eks. campingplads vil
betale et højere årligt bidrag for at kunne opretholde pladsen.
Pkt. 3. Evaluering af Ø-mødet med kommunen den 25. nov.:
Vi var enige om at det havde været et rigtig godt og positivt møde og var glade for et den nye direktør for
Plan & Klima havde deltaget i mødet.
På mødet redegjorde overfartsleder Jan Sejersen for en række tiltag i forhold til færgen, dels muligheden
for at udvide afgangen kl. 20.15 fra Aarø med nogle ekstra weekender på begge sider af de nuværende
fastlagte overfarter, og dels muligheden for at bestille natfærge mod at der dette skete mindst en uge før,
for at sikre ekstra bemanding til færgen for at kunne overholde færgepersonalets hviletidsbestemmelser,
og dels en ændring af at afgange fra Aarø der nu er kvart over om eftermiddag og aften til at blive 20
minutter over hel. Dette for at spare på energi ved at der kunne tankes strøm på Aarø i yderligere 5
minutter.
I den sammenhæng havde Jakob Lei nævnte i en samtale med flere fra bestyrelsen dagen før om at en
flytning af afgangen fra Aarø ville give udfordringer i forhold til at kunne nå at aflevere hans barn til
børnehave og nå tilbage. Dette blev ikke nævnt på mødet med Ø-Udvalget, og det beklager vi. Samtidig
blev vi enige i, at såfremt beboerforeningen modtager henvendelse som kræver behandling i bestyrelsen,
at formanden så kort kvitterer for modtagelsen af henvendelse og henviser til en behandling i bestyrelsen.
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Vi drøftede så, hvordan vi kunne blive bedre til at håndtere ønsker fra øen, som man kunne ønske
behandlet på mødet med kommunens Ø-Udvalg, og blev enige om at vi fremover ca. en måned før mødet
anmoder om ønsker fra Aarø-boerne, så betids at de kan nå at blive behandlet i bestyrelsen og medsendes
som forslag fra os til dagsordenen for Ø-Mødet.
Under dette punkt drøftede vi også et brev beboerforeningen havde modtaget, med en række punkter og
spørgsmål vedkommende ønskede svar på fra beboerforeningen. Da Svend Aage ikke havde set dette brev
og Connie var sygemeldt, besluttede vi, at formanden svarer vedkommende, at vi bekræfter modtagelsen
af hende brev, men tager punktet op på det kommende bestyrelsesmøde til januar, hvor vi forhåbentlig er
fuldtallige og alle har læst brevet.
Pkt. 4. Evaluering af valgmødet i Aarøhus den 11. nov.:
Vi var enige om, at mødet havde haft et rigtig godt og positivt forløb med god styring af vores formand,
men var lidt skuffet over at ikke flere beboere var mødt op til mødet.
Pkt. 5. Havneprojektet:
Svend Aage redegjorde for status vedr. havneprojektet som gennemføres af A1 Consult vedr.
havnebassinet og LABLAND vedr. tiltag på landsiden. Kommunen har bevilliget en undersøgelse af
havnebassinet som er gennemført af et dykkerfirma, og som A1 Consult arbejder videre ud fra. Desuden
har LABLAND på et statusmøde med havnegruppen tirsdag den 7. dec. fremlagt deres skitser for indretning
på landsiden i havnen. Vi blev enige om at referatet fra dette møde sendes til hele bestyrelsen til
orientering, og vi blev også enige om, at prøve at få lavet et møde på Aarø for alle interesserede, hvor vi får
LABLABD til at give en orientering om status for havneprojektet som oplæg til opstart af vores
udviklingsplan. Som følge af den dykkerundersøgelse der skulle laves og for at de nyvalgte politikere kan få
tid til at komme i gang med arbejdet, så udskydes færdiggørelsen af havneprojektet en måned.
Pkt. 6. Udviklingsplanen:
Svend gav en status for opfølgningen på borgermødet, hvor der nu er afsendt afregning i forhold til tilskud
fra den lokale Landdistriktspulje, og at der er aftalt et opstartsmøde på rådhuset i Haderslev mandag den
13. dec. med deltagelse af LAG Småøerne, LABLAND, landdistriktskoordinatoren samt en medarbejder fra
Planafdelingen i kommunen. Fra beboerforeningen deltager Bjarne og Svend Aage, Formålet med mødet er
at få opstartet projektet og få lavet en egentlig projektplan, herunder en opstart af arbejdsgrupperne. Vi
blev enige om, at opstartsmødet i form af en workshop en lørdag eftermiddag placeres sidst i januar måned
næste år, og Svend Aage prøver at finde en dato. Det er så sket efterfølgende hvorfor mødet afholdes i
Aarøhus lørdag den 29. januar 2022 fra klokken 13.00 til 17.00, hvor alle interesserede kan tilmelde sig.
Invitation udsendes snarest efter det afholdte opstartsmøde. På mødet i forsamlingshuset forsøger vi at få
lavet en præsentation af havneprojektet.
Der skal nedsættes en række arbejdsgrupper, og her snakkede vi om følgende grupper: Aktiviteter på
havnen, byggegrunde på Aarø, bosætning, naturgenopretning, lokalhistorisk arkiv. m.v.
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Pkt. 7. Vores container på campingpladsen:
Svend Aage kunne oplyse, at han har hjulpet campingpladsen med at søge byggetilladelse og
landzonetilladelse til begge containere placeret på campingpladsen ved siden af hinanden.
Vi skal snarest i det nye år have lavet en plan for hvordan tingene placeres i vores container, sådan at det
telt der nu står hos Bjarne, også kan komme ind i containeren. Indtil videre er det Birgit som tager sig af
udlejning af telte og borde. Punktet med en inventarliste udskydes til næste bestyrelsesmøde.
Pkt. 8. Status lejeboliger HAB:
Svend Aage kunne oplyse, at han havde været i kontakt med direktøren for HAB for at få sikkerhed for, at
de er i gang med at søge om tilskuddet fra det offentlige til de 10 lejeboliger de har planer om at opføre på
Brummers Toft. Det har HAB bekræftet. Efterfølgende har Svend Aage set at punktet er med på det møde
kommunens økonomiudvalg har den 13. dec. med indstilling til byrådet senere på måneden, så der ser ud
til at alt er under kontrol, og så kan vi kun håbe på, at vi når det denne gang inden puljen er opbrugt.
Pkt. 9. Eventuelt:
Beboerforeningen har modtaget en mail fra Sammenslutningen efter at fisker Paul Mogensen har henvendt
sig telefonisk til Dorthe Winther vedr. den politiske aftale der er lavet af folketinget, en aftale som
indeholder et forbud mod at fiske med bundtrawl i Lillebælt, Storebælt og Langelandsbæltet. Paul har bedt
Sammenslutningen tage sagen op, fordi det vil få katastrofale følger for hans muligheder for at drive sit
erhverv på Aarø. Hvis han skal til alene at måtte fiske med garn, vil hans muligheder for at fange
tilstrækkelig fisk været næsten lig nul, idet krabberne vil ødelægge fangsten længe inden han kan nå at få
garnene op. Dorthe Winther efterlyser en holdning fra beboerforeningen.
Vi aftalte at Svend Aage laver et forslag til et svarbrev til Sammenslutningen som han afklarer med Paul
Mogensen inden det sendes til Sammenslutningen. Vi er meget enige med Paul i, at det vil være aldeles
ødelæggende for hans nyetablerede fiskeforretning hvis hans muligheder for at fange fisk i området
ødelægges. Det samme må være tilfældet for andre fiskere på småøerne!
Bjarne nævnte, at han havde været på havnen for at rulle gardinerne op på bålhytten. Det gav anledning til
en debat om, at vi skal have opdateret vores liste med opgaver i bestyrelsen, f.eks. også udsætning og
optagning af badebro m.v., så vi ved hvem der står for hvilke opgaver. Det tages op på næste møde. Her
blev vi opmærksomme på at Olaf mangler at reparere bænken ved kloakpumpestationen ved vejen ud til
campingpladsen. Alternativ vil Allan godt sørge for at sætte nye brædder på bænken.
Vi drøftede også kort suppleanterne rolle i forhold til bestyrelsesarbejdet, men da punktet ikke var sat på
dagsordenen, blev vi enige om at udskyde afgørelsen til næste bestyrelsesmøde.
Vi har fået en henvendelse fra kommunens nye vækstkonsulent som gerne vil have en rundvisning på Aarø
sammen med kommunens bosætningskonsulent, hvor de gerne vil møde beboerforeningen og de
erhvervsdrivende. Vi blev enige om at Svend Aage meddeler dem, at vi gerne vil rykke deres besøg til det
nye år, hvor tingene igen er åbne på øen.
Side 3

AARØ BEBOERFORENING
Pkt. 10. Næste møde
Der er aftalt følgende møderække: Connie, Bjarne, Birgit, Svend Aage, Allan, Olaf og Ole.
Næste møde er aftalt at være tirsdag den 11. januar 2022 kl. 19.00 hos Connie Hansen

Aarø den 10. december 2021 – SAH

Til underskrift:

__________________________________ _____________________________________
Connie Hansen

Birgit Nielsen

_________________________________

_____________________________________

Svend Aage Hansen

Bjarne Jepsen

_________________________________
Allan Jensen
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