AARØ BEBOERFORENING
Referat nr. 202 fra bestyrelsesmøde onsdag den 16. februar 2022 kl.
19.00 afholdt hos Connie Hansen.
Deltagere: Connie Hansen, Bjarne Jepsen, Allan Jensen, Pia Hansen og Svend Aage Hansen (ref)
Der var afbud fra Olaf Søgaard og Ole Dam.
Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 201.
Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen.
Efter noget indledende snak i forhold til den afholdte generalforsamling gik vi over til konstitueringen som i
enighed blev følgende:
Som formand fortsætter Connie Hansen, Bjarne Jepsen som næstformand, Svend Aage Hansen som
sekretær, Allan Jensen som kasserer idet vi er enige om at beholde Sonja Bøgedal som regnskabsfører og
Pia Hansen som menigt bestyrelsesmedlem.
Da alle i bestyrelsen skal en tur omkring ”hvidvaskreglerne” i forhold til vores visionsprojekt, så blev det
aftalt, at Svend Aage sender oplysningerne om den nye bestyrelse til vores revisor, som har anmodet om vi
får det gjort så snart bestyrelsen var konstitueret. Alle modtager derfor en mail fra hende med link til de
ting man skal svare på.
Pkt. 3. Fordeling af poster i udvalg.
Bosætningsudvalget får Pia Hansen som formand og har desuden Ragnhild Kielne og Yvonne Callesen som
medlemmer.
Legepladsudvalget har Connie Hansen som formand og har desuden Anita Bork og Evy Meine som
medlemmer. Desuden indtræder Allan Jensen som praktisk medlem i udvalget.
Havnegruppen har Svend Aage Hansen som formand, og den nuværende havnegruppe fortsætter til
havneprojektet er afleveret.
Pkt. 4. Visionsplan – møde vedr. arbejdsgrupper den 26.februar
Svend Aage kunne oplyse, at der på det første styregruppemøde afholdt forleden, var blevet aftalt at rykke
tidspunktet for færdiggørelsen af den nye visionsplan til efter sommerferien. Referat fra styregruppemødet
er rundsendt til bestyrelsen.
Pia lovede at være opmærksom på hvordan de unge mødes for at planlægge Ø-lympiaden, for at vi kan
holde et møde med dem i ”ungegruppen”.
Da der ikke er tilmeldt for mange på nuværende tidspunkt, sender Connie en mail ud med en rykker.
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Der er bestilt kage hos Aarø Camping, og de skal blot have antallet at vide dagen inden mødet.
Connie spurgte til hvem Per Nielsen fra sommerhusområder er som har tilmeldt to til mødet.
Som tidligere aftalt samles bestyrelsen kl. 10.00 om formiddagen til opsætning af borde og stole m.v.
Pkt. 5. Eisbeinspisning udsat til den 5. marts:
Det er ikke lykkedes at skaffe levende musik, så vi må nøjes med at afspille bånd m.v.
Der sættes borde og stole op kl. 10. om formiddagen, og hvis der er behov for det hjælper bestyrelsen til
med servering m.v.
Pkt. 6. Kontingent for 2022:
Da flere havde indbetalt kontingent inden generalforsamlingen, hvor det blev besluttet at forhøje det årlige
kontingent allerede fra 2022 til kr. 150,- pr. person drøftede vi, om vi skulle opkræve differensen, men var
enige om at det måtte være op til den enkelte.
Pkt. 7. Skilt på gren pladsen:
Det blev foreslået på generalforsamlingen at der kunne sættes et skilt op ved grenpladsen hvor vi gør
opmærksom på, at man kan indbetale et frivilligt beløb, på vores MobilePay konto, når man afleverer en
større mængde grene. Svend Aage får lavet et skilt.
Pkt. 8. Modtaget forslag om foredrag vedr. bl.a. Olsen Banden:
Vi besluttede at takke nej til det modtagne tilbud, da det formentlig ville blive alt for dyrt til et arrangement
på Aarø.
Pkt. 9. Grundlovsarrangement 2022:
Vi er enige om at vi i år gerne skulle kunne gennemføre et arrangement på Grundlovsdag. Connie hører de
talere der var aftale med til de aflyste arrangementer om de fortsat vil. Det er Hans. Chr. Schmidt og Karina
Lorentzen Dehnhardt.
Connie hører hos overfartslederen om han kan skaffer flag m.v. Vi undersøger om Aarø Bryg har kapacitet
til tre tappehaner og stå for levering af fadøl til de normale priser
Connie har lavet aftale med musikken og sørger for at bestille højtalere.
Pkt. 10. Eventuelt:
Allan havde en klager over støj fra legepladsen ved Lions husene. Legepladsen ligger lige udenfor deres
soveværelse, og han har prøvet at snakke med lejerne om problemet, men kun fået et dårligt svar. Han
havde en lydfil med som viste hvor meget støj lejerne laver der. Allan sender lydfilen til Connie som tager
en snak med ham der er ansvarlig for udlejningen
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Vi talte om vores Skt. Hans bål og drøftede om hvem vi kan få som taler. Vi prøver i første omgang at høre
vores nye borgmester Mads Skau, og alternativt hører Svend Aage Kjeld Thrane.
Der er indvielse af det nye Sognehus i Øsby på Kr. Himmelfartsdag den 26. maj efter at der har været
afholdt gudstjeneste i Øsby. Connie og Bjarne repræsenterer beboerforeningen og søger for at aflevere den
pæne gave Allan har lavet.
Der er Ø-lympiade den 10 – 12. juni 2022 på Aarø, og Aarø Kuller den 17. og 18. juni 2022.
Pkt. 11. Næste møde
Der er aftalt følgende møderække: Connie, Bjarne, Allan, Pia, Svend Aage, Olaf og Ole?.
Næste møde aftalt til at være hos Allan onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00
Aarø den 18. februar 2022 – SAH

Til underskrift:

__________________________________ _____________________________________
Connie Hansen

Pia Hansen

_________________________________

_____________________________________

Svend Aage Hansen

Bjarne Jepsen

_________________________________
Allan Jensen
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