
Referat fra borgermøde vedr. etablering af arbejdsgrupper 
Sted;: Aarøhus den 26.02.2022 fra klokken 13.00 til 17.00 

Velkomst: 

Formanden Connie Hansen bød velkommen og glædede sig over at omkring 55 var mødt op pointerede 
vigtigheden af at der nu skulle ar4bejdes i arbejdsgrupper. 

HAVNEN: 

Mads Bay Møller fra LABLAND gav en status for havneprojektet. A1 Consult har fået lavet en vurdering af 
havnens tilstand, men man afventer lige nu at de nyvalgte politikere kan blive informeret om processen 
inden man kan færdiggøre og aflevere skitseprojektet til kommunen. 

VISIONSPLANEN: 

Majken Hviid fra LABLAND fremlagde men status for processen fra borgermødet i oktober sidste år frem til 
nu, herunder resultatet af den spørgeskemaundersøgelse alle havde haft mulighed for at deltage i. Der var 
modtaget 89 svar, og besvarelserne havde givet et godt overblik over rigtig mange ting på øen. Herefter gav 
Majken en orientering om hvad der nu skal ske i arbejdsgrupperne, samt forslag til nedsættelse af syv 
arbejdsgrupper, men mulighed for at etablere flere, hvis der viste sig behov for det. 

Der blev gennemgået forudsætningerne for følgende grupper: 

1 # Bosætning og Markedsføring 

2 # Det gode ø-liv. 

3 # Natur, landskab og kyster. 

4 # En styrket erhvervs- og turistdestination. 

5 # Det gode ungdomsliv på Aarø. 

6 # En forbedret infrastruktur og mobilitet. 

7 # Aktiviteter på Aarø havn. 

Majken redegjorde også for den videre proces med at der er planlagt et næste møde for arbejdsgrupperne 
lørdag den 2. april i Aarøhus samt to efterfølgende møder på skærmen med deltagerne, ligesom hun 
orienterede om hvordan man i processen kunne anvende landdistriktskoordinator Bitten Jensen samt 
Anders Sandebo fra kommunen Planafdeling. 

Inden vi gik til kaffepause, fik Poul Sørensen lejlighed til at vise deltagerne de tanker han havde gjort sig 
vedr. bl. a. en shuttlebus som skulle kør5e turister rundt på Aarø med mulighed for at stå af og på 
forskellige steder, og forslag til en trafikal ensretning på øen samt et forslag til et prøvehus i forbindelse 
med bosætning. 

Dansk Kyst og Natur Turisme har lavet et projektoplæg som de har planer om at gennemføre med bl.a. Aarø 
som testdestination bl.a. omkring turismeudvikling og grøn klimasikring sammen med Haderslev Kommune. 
Anders Sanderbo, som er ansat i Planafdelingen i Haderslev kommune og deltager i vores projekt med en 
ny visionsplan som repræsentant fra kommunen fik derfor lejlighed til kort at orientere om dette projekt, 



da det kunne tilføre vores visionsplan rigtig meget. Udvalget for vækst og udvikling skal den 8. marts tage 
stilling til medfinansieringen at DKNT-projektet. 

Efter kaffepausen fordelte deltagerne sig ved de borde hvor Majken havde placeret materiale til de 
forskellige grupper, hvorefter workshoppen kunne startes på. Da der ikke var mødt unge op, undlod vi den 
gruppe, men det er aftalt med flere af øens unge at vi prøver at samle dem. Når de alligevel samles her i 
foråret til at planlægge årets Ø-lympiade på Aarø. 

Hver gruppe udpegede en kontaktperson som samtidig fik til opgave at fremlægge det gruppen var kommet 
frem til samt at få noteret gruppens medlemmer. 


