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Referat nr. 200 fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. januar 2022 kl. 
19.00 afholdt hos Connie Hansen. 

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

Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 199. 

Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

Pkt. 2. Siden sidst. 

Der var ikke noget som ikke var dækket af dagsordenen 

Pkt. 3. Havneprojektet:  

Svend Aage kunne oplyse, at projektet har ligget stille en måneds tid for at afvente, at de nye politikere var 
kommet på plads, så de kunne informeres om status. Projektet forventes klar til april, og Mads fra LABLAND 
vil give en status for projektet i forbindelse med opstartsmødet vedr. arbejdsgrupperne. 

Vi drøftede kort opfølgningen på hvor mange fastliggere der være i havnen. På det senest afholdte Ø-møde 
lovede den nye direktør for Teknik & Klima at undersøge om der var regler for det, og Svend Aage kunne 
oplyse, at punktet havde været fremme på det senest afholdt Teamsmøde i styregruppen og lovede at 
spørge ind til et svar via styregruppen. 

Pkt. 4. Udviklingsplanen:  

Vi drøftede, om vi skønner det muligt at gennemføre mødet den 29. januar 2022 i Aarøhus vedr. opstart af 
arbejdsgrupperne, men selvom vi forventer, at der med ugen udgang lempes således at Aarøhus igen må 
bruges, valgte vi at prøve at udsætte mødet. Der var lavet en foreløbig aftale om at afholde mødet den 5. 
marts, fordi det var det tidligste tidspunkt huset var ledigt, men der er kommet en del aflysninger, så vi kan 
prøve en af disse datoer. Svend Aage undersøger og træffer endelig aftale på et Teamsmøde torsdag med 
Majken Hviid fra LABLAND og Bitten Jensen, samt Anders Kristian Sanderbo, som er udpeget af kommunen 
som vores kontaktperson i projektet med den nye udviklingsplan. En mulig ny dato kunne være lørdag den 
26. februar, idet den dato nu er ledig. Så snart datoen er aftalt, meldes dette ud til bestyrelsen ligesom 
dette udsendes på mail til alle på øen. Vi forsøger også at få kommunen til at udsende dette som E-post. 

Der er modtaget oplæg til en kontrakt med LABLAND som lyder på et tilbud på deres bistand til projektet 
på kr. 400.000,- Kontrakten har alle i bestyrelsen haft til gennemsyn, og der var ingen kommentarer til den, 
så den kan underskrives. 

Svend Aage kunne oplyse, at vores regnskabsfører dagen inden havde fået sendt alle projektpapirer til den 
revisor der skal underskrive revisorerklæringen, for at vi kan få 80% af tilskuddet fra Landdistriktspuljen 
udbetalt aconto.  
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Svend Aage har lavet en likviditetsoversigt vedr. projektet som han søger at få en aftale om med 
kommunens økonomiafdeling vedr. mellemfinansiering af projektet. 

Svend Aage kunne oplyse, at LAG Småøerne havde betinget sig en udtalelse som kunne dokumentere 
kommunens involvering i projektet, hvorfor han har aftalt med Bitten Jensen, at hun sørger for at få lavet et 
skriv sammen med hendes chef for Planafdelingen, som bl.a. beskriver at man fra kommunen har afsat 
arkitekt Anders Sanderbo som deres medarbejder i projektet sammen med Bitten Jensen. Det vil således 
også være Anders Sanderbo, som vil være kommunens repræsentant i styregruppen for udviklingsplanen.  

Svend Aage prøver at få afklaret sammensætningen af styregruppen, som ud over ham selv som tovholder 
på projektet også vil indeholde Jakob Lei fra erhverv og turisme på Aarø, samt Anders Sanderbo fra 
kommunens planafdeling og direktør Gert Helenius fra Haderslev Erhvervsråd. Der bør også være en 
repræsentant fra øens beboere og fra sommerhusene. Der vil desuden være en faglig følgegruppe som 
udpeges af kommunen og LABLAND i fællesskab efter behov. 

På opstartsmødet vedr. nedsættelse af arbejdsgrupper kommer Majken Hviid med oplæg til arbejdsgrupper 
ud fra de tilbagemeldinger der kom på borgermødet i oktober sidste år, men der kan jo i princippet kunne 
laves lige så mange, som der vil være interesse for og bemanding til. 

Svend Aage kunne så også oplyse, at han deltager i et møde den 21. januar på rådhuset omkring en mulig 
igangsættelse af et projekt som Dansk Kyst og Natur Turisme planlægger at gennemføre bl.a. på Aarø vedr. 
grøn klimasikring. Projektet finansieres af egne midler fra DKNT samt fra LAG Småøerne og Haderslev 
Kommune. Aarø kan her blive en rollemodel for klimasikring også på de andre småøer, og supplerer således 
havneprojektet rigtig fint. 

Pkt. 5. Eisbeinspisning den 26. februar:  

Connie kunne meddele at legepladsudvalget har valgt at aflyse årets eisbeinspisning p.g.a. Covid 19 
situationen. 

Pkt. 6. Generalforsamlingen den 8. februar:  

Vi drøftede om det var nødvendigt at udsætte generalforsamlingen, men i forventning til at der kommer 
lempelser således at Aarøhus igen kan bruges, vælger vi at fastholde datoen. Connie laver opslag med 
forslag til en dagsorden. 

Vi blev enige om at Svend Aage kontakter Jakob Lei om han vil være dirigent. På valg til bestyrelsen er Birgit 
og Svend Aage. Svend Aage genopstiller, men Birgit var ikke sikker på om hun gør. Til legepladsudvalget 
ønsker Lykke Dam ikke at genopstille, og til bosætningsgruppen er Yvonne Callesen på valg. Som suppleant 
til bestyrelsen er Olaf Søgaard på valg 

Vi drøftede så hvordan vi vil lægge op til at få finansieret flisningen af grenpladsen, og blev enige om at 
fremsætte et forslag om at det personlige kontingent til foreningen forhøjes med kr. 25,- og at vi overlader 
det til de erhvervsdrivende at tegne sig for at tegne et årligt sponsorat alt efter hvor meget de selv bruger 
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grenpladsen, og så må vi ud fra det se hvordan det fremover hænger sammen. Vi forventer en årlig udgift 
på ca. kr. 15.000 til opgaven. 

Vi får en gennemgang af regnskabet af Sonja på det kommende bestyrelsesmøde, da Sonja har været en del 
sygemeldt, og derfor ikke havde det klar til aftenens møde. 

Vi drøftede så de opgaver der placeres hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og var enige om at den der 
står som ansvarlig også en den der har pligten til at tage initiativet til løsningen, men kan trække på dem 
man ønsker. Den liste Connie har lavet ajourføres efter den kommende generalforsamling, og der laver en 
liste ud fra de emner vi talte om, som vedlægges referatet. 

Pkt. 7. Suppleanterne rolle i bestyrelsen. 

Vi drøftede om hvilke beføjelser suppleanterne har, og blev enige om at de valgte suppleanter kan deltage i 
bestyrelsesmøderne, så man løbende er orienteret om det der foregår i bestyrelsen, således at man er klar 
til at træde ind i bestyrelsen såfremt et valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden. 
Suppleanter modtager i fortrolighed al information og korrespondance i bestyrelsen uden dog at have 
stemmeret ved afgørelser i bestyrelsen, men indgår således også i møderækken. Vi blev enige om at der 
således ikke er nødvendigt at foretage ændringer i vedtægter og gældende forretningsorden for 
bestyrelsen, hvor suppleanterne rolle ikke er beskrevet. 

Pkt. 9. Bosætningsudvalget: 

Vi drøftede her hvor svært det er at sørge for at tilflyttere kontaktes umiddelbart efter tilflytning og bydes 
velkommen til øen, så indtil videre gør vi ikke noget i den sammenhæng, men det kunne være et oplagt 
emne at arbejde med i en gruppe i forhold til den nye udviklingsplan, netop om hvordan vi tager godt imod 
nye fastboende og sommerhusejere. Vi tilstræber at få en mailadresse fra alle, så de løbende får sendt den 
information vi udsender på mails. Vi skal huske løbende at gøre opmærksom på at der ligger offentliggjorte 
referater på hjemmesiden. 

Vi drøftede så også om udvalget fortsat har sin berettigelse eller måske kunne nedlægges, nu hvor det med 
rimelig stor sikkerhed komme lejeboliger på Brummers Toft, men udsætter den beslutning. Den folder, der 
er lavet til info overfor nye tilflyttere, ligger på hjemmesiden, og vil her blive opdateret løbende, så alle 
interesserede kan hente den.  

Pkt. 10.  Eventuelt: 

Vi er tilmeldt årets borgerbudgettering for 2022, og punktet tages op efter generalforsamlingen. 

Der er indsendt ansøgning om at blive udnævnt som årets ø 2022, 

Sammenslutningen afholder et webinar på Teams onsdag den 12. januar om boligproblematikken. Connie 
har tilmeldt sig, så Aarø er repræsenteret. 
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Bjarne nævnte, at han var blevet gjort opmærksom på forhold omkring hjemmeplejen juleaften og 
nytårsaften i forhold til færgen, men vi var enige om at det alene er et forhold mellem hjemmeplejen og 
færgen. 

Birgit nævnte, at der er fundet rigtig mange rotter rundt på øen, og vi konkluderede at problemet med 
rotter nok desværre er kommet for at blive, men at vi fortsat skal gøre hvad vi kan få at få dem bekæmpet. 

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 1. februar 2022 kl. 19.00 hos Bjarne Jepsen 

 

Aarø den 12. januar 2022 – SAH 
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Bilag til referat 200 – fra 11, januar 2022 vedr. opgaver som løses af bestyrelsen: 

Den der står nævnt først er ansvarlig for at tage initiativ, men kan tilkalde hjælpere efter behov. 

 

Badetømmerflåde: Bjarne og Bent 

Op- og nedtagning af juletræ: Bjarne og Svend Aage 

Vedligeholdelse af opsatte borde og bænke: Allan 

Beskæring af frugttræer langs vejene: Svend Aage 

Bålhytte – kontrol med oprulning af sidebeklædning: Bjarne 

Kontrol og reparation af shelters på havnen: Svend Aage 

Tømning af skraldespande; Connie og Bent 

Strandrensning: Connie 

 

Bestyrelsens faste opgaver: 

Udlejning af telte, borde og bænke: Birgit 

Ø-info: Connie 

Aktivitetskalender: Connie 

Hjemmeside: Svend Aage 

Opsyn med grenpladsen: Svend Aage 


