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Referat nr. 201 fra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.00 
afholdt hos Bjarne Jepsen. 

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

Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 200. 

Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

Pkt. 2. Regnskabet for 2021 forelagt af Sonja Bøgedal. 

Sonja gennemgik regnskabet for 2021, som ikke gav anledning til bemærkninger, hvorefter de 
tilstedeværende fra bestyrelsen skrev det under, så det er klar til kopiering til generalforsamlingen. Vi 
aftalte ikke at lave kopier af alle sider, men alene at selve regnskab, så kan man spørge til specifikationerne. 

Svend Aage gennemgik processen for afregning i forhold til visionsplanen. Sonja pointerede at der var 
vigtigt at hun også fik kopi af de bilag som afregnes af kommunen via deres mellemfinansiering. 

Pkt. 3. Havneprojekt og visionsplan.  

Havneprojektet har ligget i dvale, fordi man har afventet at de nye politiske udvalg i kommunen kunne blive 
orienteret om processen, men projektet forventes klar til aflevering i løbet af april måned 2022. 

Der er underskrevet en rådgiveraftale med LABLAND vedr. visionsplanen, ligesom der er lavet en aftale med 
Haderslev Kommune vedr. mellemfinansiering af projektet, som betyder at de lægger pengene ud indtil 
projektet er afsluttet og afregnet. Der laves en transportaftale vedr. tilskuddet fra LAG Småøerne som 
derved sikrer kommunen at de modtager tilskuddet, når det afregnes. De a conto-beløb vi modtager fra 
Landdistriktspuljen sendes derfor videre til kommunen. Sonja får et kontonummer. 

Sammensætningen af styregruppen i forhold til visionsplanen er nu på plads, idet Else-Marie Mogensen 
repræsenterer øboerne. Første styregruppemøde er aftalt til den 10. februar som et Teamsmøde. 
Arbejdsgrupper forudsættes nedsat på borgermødet den 26. februar. 

Svend Aage orienterede om det møde han havde deltaget i på skærmen vedr. et projekt Dansk Kyst & 
Naturturisme (DKNT) har planer om at gennemføre i samarbejde med Haderslev Kommune, og hvor Aarø 
kan være en testdestination i projektet. Projektet er en såkaldt fysisk- strategisk udviklingsplan som 
betinger at kommunen inddrages finansielt. Projektet vil i givet fald kunne blive en rigtig god forlængelse af 
havneprojektet og vores visionsplan, hvor især foranstaltninger i forbindelse med grøn klimasikring kan 
blive afprøvet. 

Under dette punkt rejste nogle i bestyrelsen en kritisk af, at andre fra bestyrelsen ikke også havde deltaget i 
skærmmødet vedr. præsentationen af DKNT-projektet. Svend Aage kunne oplyse, at han alene havde 
opfattet invitationen til at deltage som opfølgning i forhold til havneprojektet, og ikke var klar over at den 
tilsynsførende fra kommunen i forhold til Landvindingslaget var med på en lytter i forhold til mødet, og at 
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han på forrige bestyrelsesmøde havde omtalt invitationen til mødet, uden at nogen havde givet udtryk for 
at ville deltage i mødet. Yderligere oplyste han, at han efter et opfølgende møde hos kommunen ugen efter 
med en medarbejder fra Planafdelingen havde sendt en orientering til både formand og næstformand, idet 
der på skærmmødet blev aftalt, at en medarbejder fra Planafdelingen i kommunen fik til opgave at lave en 
indstilling til en politisk behandling af DKNT-projektet i samarbejde med Svend Aage. Der skal her laves en 
indstilling til Udvalget for Vækst og Udvikling som på et møde den 8. marts skal tage stilling til om 
kommunen vil gå ind i projektet. Indstillingen laves direkte i kommunens IT-system, hvorfor der ikke endnu 
ligger bilag til orientering i forhold til bestyrelsen. 

Pkt. 4. Visionsplanen:  

Det er aftalt med LABLAND og LAG Småøerne at vi fremover benævner vores plan som visionsplan i stedet 
for udviklingsplan, for ikke at skabe forvirring efter at der med stor sandsynlighed kommer et DKNT-
udviklingsprojekt.  

Det opstartsmøde som var planlagt i januar søges nu gennemført lørdag den 26. februar fra kl. 13.00 til ca. 
17.00 i Aarøhus. 

Der er lavet en særlig invitation til mødet som udsendes fra kommunen til alle med relation til Aarø og som 
lander i de enkeltes e-boks. Invitationen indeholder et link til et spørgeskema, som alle opfordres til at 
udfylde på skærmen, og vi håber således at få rigtig mange tilbagemeldinger som grundlag for at kunne 
nedsætte så mange relevante arbejdsgrupper som muligt. Invitationen med link til spørgeskema var 
fremsendt til orientering til bestyrelsen samme dag. 

Svend Aage spørger Campingpladsen og de vil levere kage, og vi står selv for at brygge kaffe, ligesom vi 
serverer øl og vand til mødet. Vi sætter borde op lørdag formiddag kl. 10.00. 

Pkt. 5. Eisbeinspisning udsat til 5. marts:  

Årets Eisbeinspisning søges gennemført lørdag den 5. marts i Aarøhus, og da arrangementet gennemføres 
som et samarbejde mellem Aarøhus og Legepladsudvalget, står de for gennemførelsen, men bestyrelsen 
har sagt ja til at hjælpe til ud fra en plan Aarøhus og Legepladsudvalget laver. 

Connie efterlyste musik til efterfølgende dans m.v. men indtil videre er der ikke fundet en løsning. 

Pkt. 6. Generalforsamlingen den 8. februar:  

Connie oplyste, at dagsordenen var ophængt den 17. januar i kasserne og rundsendt på mail den 18. januar. 
Jakob Lei har sagt ja til at blive foreslået som dirigent. 

Birgit meddelte, at hun ikke genopstiller, mens Svend Aage gør. Til legepladsudvalget ønsker Lykke ikke 
genvalg, mens Yvonne gerne vil fortsætte i bosætningsudvalget, ligesom Olaf genopstiller til bestyrelsen. 

Vi drøftede på sidste bestyrelsesmøde, hvordan vi vil lægge op til at få finansieret knusningen af 
grenpladsen, og er enige om at vi under pkt. 6 kontingent for det kommende år fremsætte et forslag om at 
det personlige kontingent til foreningen forhøjes med kr. 25,- og at vi overlader det til de erhvervsdrivende 
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og andre som bruger grenpladsen meget, at tegne sig for at tegne et årligt sponsorat alt efter hvor meget 
man selv bruger 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 skal lige være opmærksom på, at vi skal bede 
generalforsamling om at beslutte, at stigningen i kontingentet allerede gerne skal have virkning fra i år! 

Vedr. indkomne forslag er der modtaget et forslag fra Ole Dam som lyder således: "Vigtighed i bestyrelsens 
sammensætning efter den 08.februar 2022". Selvom forslaget var modtaget for sent i forhold til 
indkaldelsen, var vi enige om at tage punktet med under punktet indkomne forslag, idet vi forventer at Ole 
begrunder sit forslag. 

Bestyrelsens faste opgaver udskydes til efter generalforsamling. 

Vedr. fortæring til generalforsamlingen så lovede Birgit at bage kage til kaffen, ligesom der stilles øl og vand 
på bordene. Vi stiller borde og stole op kl. 16.00. Der er afbud til generalforsamlingen fra Bjarne og Allan og 
Connie gør klar til at der kan udleveres stemmesedler ved indgangen. 

Pkt. 7. Bosætningsudvalget: 

Udvalget har afholdt møde den 19. januar og referat fra mødet sammen med forslag til kommissorium er 
udsendt til resten af bestyrelsen. Udvalget har drøftet planer om at få lavet en folder, men beslutningen 
herom tages senere.  Vi drøftede så også, at de ville være en oplagt opgave for udvalget at kalde sammen 
på øen til fælles arrangementer f.eks. på sportspladsen eller gåture samt planlægge sammenkomster som 
kan knytte tilflyttere bedre sammen med øen. 

Hvis kommissoriet skal revideres, bør det godkendes inden af bestyrelsen, da det nuværende har en del 
overlapning til andre foreninger. 

Pkt. 8.  Diverse: 

Vi drøftede kort valget af ny formand til Sammenslutningen, og om hvordan vi bliver involveret i udpegning 
til den kommende bestyrelse, og afventer her nærmere fra Sammenslutningen. 

Pkt. 9.  Henvendelse til ø-repræsentanterne vedr. energiomstilling: 

Connie har modtaget en henvendelse fra Jan Bendix fra Venø vedr. et webinar den 14. februar om dannelse 
af et netværk i forhold til energiomstilling på småøerne. Vi besluttede umiddelbart ikke at gøre mere ud 
over at det selvfølgelig er frit for alle at deltage på skærmen den aften mellem kl. 19.00 og 20.30. 

Pkt. 10.  Eventuelt: 

Vi drøftede kort om den tekst, vi har i vores folder, er dækkende vedr. hjemtransport med færgen i 
forbindelse med behandling på sygehus, men mener at den er dækkende, idet vores overfartsleder selv har 
været med til at formulere teksten. 
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Vi drøftede kort muligheden for at bruge faste ejendomme på Aarø som Flexbolig, og bestyrelsen er af den 
mening at der er bedre end at ejendommene forfalder. Spørgsmålet bliver o øvrigt tilføjet spørgeskemaet 
vedr. visionsplanen så dette bliver afklaret hvordan holdningen generelt er på Aarø. 

Bjarne viste os den flotte gave vi i beboerforeningen har fået lavet hos Allan som gave til indvielsen af det 
nye sognehus i Øsby, og der blev i øvrigt sagt rosende ord om Allans nye hjemmeside. Hans butik åbner til 
påsken. 

Pkt. 11.  Næste møde 

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

Næste møde aftales først efter at bestyrelsen er konstitueret efter generalforsamlingen. 

 

Aarø den 3. februar 2022 – SAH 

 


