AARØ BEBOERFORENING
Referat nr. 203 fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00
afholdt hos Allan Jensen.
Deltagere: Connie Hansen, Bjarne Jepsen, Allan Jensen, Pia Hansen, Olaf Søgaard og Svend Aage
Hansen (ref) Der var afbud fra Ole Dam.
Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 202.
Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.
Pkt. 2. Opfølgning på listen med bestyrelsens opgaver.
Connie omdelte en ajourført liste til alle i bestyrelsen.
Pkt. 3. Visionsplan – opfølgning
Vi var enige om at mødet den 26. februar havde været godt besøgt og havde haft et fint forløb.
Der er nu nedsat 5 arbejdsgrupper som alle har udpeget en tovholder. Det er Bosætning og markedsføring
med Pia Hansen som tovholder, Natur, landskab, kyster og Landbrug med Anita Bork som tovholder, En
styrket erhvervs- og turistdestination med Allan Jensen som tovholder, En forbedret infrastruktur og
mobilitet med Lilian Høier som tovholder og Aktiviteter på havnen med Svend Aage Hansen som tovholder.
Der er sendt besked ud til alle om at man frit kan bruge forsamlingshuset til sine møder, og at man selv
kontakter Tove Staub for aftale herom.
Næste fællesmøde i forsamlingshuset er fastlagt til lørdag den 2. april og planlægningen af mødet bliver
lavet på et teamsmøde mellem Majken, Bitten og Svend Aage førstkommende fredag, hvorefter det oplyses
til alle.
Pia har lovet at være opmærksom på hvornår de unge samles, så vi på en eller anden måde kan få lavet et
møde mede dem.
Pkt. 4. Projektet med Dansk Kyst og Natur Turisme (DKNT):
Oplægget fra DKNT til et projekt vedr. et udviklingsprojekt som Aarø kan blive en del af, har været til
behandling i Vækst- og Udviklingsudvalget i Haderslev Kommune tirsdag den 8. marts, og man har her
besluttet at anbefale overfor økonomiudvalget, at de på deres møde den 21. marts beslutter af afsætte det
ansøgte beløb fra kommunen på kr. 250.000. Det samlede projekt har en ramme på over 1 mio. kr. og vil
blive gennemført som et strategisk-fysisk udviklingsprojekt, som betinger en involvering af kommunen, og
som ud over at støtte projektet med kr. 250.000 også afsætter kr. 100.000 til mandtimer hos kommunen.
Aarø Beboerforening bliver inviteret til at være med i projektet som ud over turismeudvikling også omfatter
en selvstændig del vedr. grøn klimasikring på Aarø, og passer derfor helt fantastisk ind som opfølgning på
havneprojektet og vores visionsplan. Projektet medfinansieres af LAG Småøerne.
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Pkt. 5. Forsøgsordning for frilandsbyer og -øer – Landdistrikternes Fællesråd:
Landdistrikternes Fællesråd har udsendt en invitation til en interessetilkendegivelse af om man ønsker at
blive en del af en forsøgsordning, hvor det bliver muligt at optage særlige emner/områder man ønsker
behandlet i et samarbejde med kommunen.
Der er medsendt et skema vi som beboerforening skal udfylde som ansøgning. Vi drøftede eventuelle
emner/problemstillinger vi kunne tænke os behandlet på den måde, og som kunne være afledt af arbejdet
med visionsplanen. Vi blev enige om at et område, som kunne være spændende at finde en afklaring på,
var at der etableres mulighed for et antal autocamperpladser på havnen, ligesom det kunne være
spændende med at udfordre planloven en smule i forhold til udstykning af byggegrunde.
Vi blev enige om at Svend Aage skriver ansøgningen vedr. autocamperpladser, da han har alle papirer fra
sidste gang der blev ansøgt, og Pia skrive vedr. udstykning af byggegrunde med udgangspunkt i hendes
arbejdsgruppe.
Pkt. 6. Seminar vedr. kommunesamarbejdet på Brandbjerg Højskole:
Vi har modtaget invitation til at deltage i et seminar den 29. og 30. april på Brandbjerg Højskole, men da vi
mener at have et rimeligt positivt og godt samarbejde med Haderslev Kommune, mener vi ikke det er
relevant for os.
Pkt. 7. Årets ø - evaluering:
Vi blev desværre ikke nomineret som årets ø, og Svend Aage kunne fortælle om den opringning han havde
fået fra en ansat fra Forenet Kredit., hvor hun forklarede at vi desværre ikke var nomineret denne gang,
men meget gerne måtte søge igen. Svend Aage havde bedt om at få oplyst de kriterier de havde brugt til
udvælgelsen, men alene fået en bortforklaring.
Pkt. 8. Fiskerirapporten på småøerne:
LAG Småøerne har stået for at få udarbejdet en rapport vedr. status for fiskeriet på de danske småøer.
Rapporten kan hentes som PDF-fil her:
www.dropbox.com/s/pesd35dzdpnwdmv/LAG%20Smaoerne%20fiskerirapport.pdf?dl=0
Vi blev enige om at tage emnet op med havnegruppen, da vi mener det fortsat er meget vigtigt af Aarø
havn kan have statur som fiskerihavn, og at der er mulighed for at drive erhvervsfiskeri fra Aarø.
Udfordringen er at bl.a. at Danmarks Naturfredningsforening er imod at der nogle steder i Lillebælt fortsat
skal være mulighed for trawlfiskeri, som vores fisker Paul Mogensen mener er en forudsætning for at fiskeri
fra Aarø kommercielt overhovedet er muligt. Svend Aage tager det op i forhold til havnegruppen.
Her talte vi så også om havnegruppens fremtid, idet den jo formelt har opfyldt sin mission, når kommunen
modtager det færdige skitseoplæg til en havneudvidelse. Vi er enige om at det er vigtigt fremover at
arbejde på at få etableret en formel havnegruppe, som kan bistå bl.a. Olaf med den løbende
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vedligeholdelse af havnen. Den nuværende gruppe fortsætter indtil der på næste generalforsamling kan
fremsættes forslag til etablering af en havnegruppe i lighed med f.eks. legepladsudvalget.
Pkt. 9. Grundlovsarrangement 2022:
Connie har stort alle aftaler vedr. årets grundlovsfest på plads, som jo i år falder i Pinsen, så det kan godt gå
hen og blive et tilløbsstykke. Talere, musik, højtaleranlæg og flag m.v. er på plads. Det eneste der mangler
afklaring, er leje af ølvogn og levering af øl. Olaf lovede at hjælpe lidt til med kontakten til f.eks. Fuglsang.
Når vi kommer lidt tættere på, skal der laves endeligt program og pressemeddelelser.
Overfartslederen har lovet gratis færge på dagen som vanligt.
Pkt. 10. Honorering af sponsorer til vores arrangementer:
Vi er enige om at overlade til de udvalg m.v. som står for et givet arrangement, at afgøre hvordan man
håndterer sponsorer, men at det er vigtigt at de påskønnes for deres bidrag/indsats. Der var rosende
omtale af Connies takketale til sponsorerne i forbindelse med det afholdte arrangement med
eisbeinspisning. Vi oplever at sponsorer selv insisterer på at ville betale deltagergebyr som alle andre.
Pkt.11. Taler til Skt. Hans 2022:
Connie prøver at høre om vores nye borgmester Mads Skau vil holde årets tale på Aarø. Alternativt prøver
Svend Aage Kjeld Thrane.
Pkt. 12. Legepladsdag den 9. april:
Legepladsudvalget planlægger hvad der skal laves, og Svend Aage griller og kunne oplyse, at der er pølser
m.v. tilovers fra tidligere. Connie laver opslag.
Årets dag for strandrensning ligger i år meget sent – lørdag den 21. maj, og affaldsdag på havnen er lørdag
den 7. maj.
Pkt. 13. Spørgeskemaundersøgelse fra SaDS vedr. landbrug på småøerne:
SaDS har igangsat en undersøgelse vedr. landbruget på alle danske småøer, hvor de gerne vil have belyst de
nuværende forhold og alles mening om landbruget på vores småøer. Der er her tale om to undersøgelser –
den ene som henvender sig til alle inkl. fritidshusejere, og den anden som primært retter sig mod dem der i
dag driver landbrug under en eller anden form. Så mange som muligt bør svare på undersøgelsen. Man kan
svare indtil den 20. marts og man kan finde linket til undersøgelsen i det netop udsendte Ø-posten.
Pkt. 14. Eventuelt:
LAG Småøerne har indkaldt til generalforsamling i Odense den 1. april hvor der skal vælges ny formand.
Connie og Bjarne deltager, men bemærk at det også er muligt at tilmelde sig til at deltage digitalt via
Teams.
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Allan fortalte om et projekt han er ved at undersøge om det kan blive en mulighed på Aarø, og det er at
finde en mulighed for at formere flodkrebs. Han har sammen med andre fundet et egnet sted, hvor
vandkvaliteten nu skal undersøges om det opfylder betingelserne for at formere flodkrebs.
Tanken er, at der så kan arrangeres en krebsefestival på Aarø i samarbejde med de erhvervsdrivende, som
kan blive en ny spændende aktivitet, og måske også omfatte høstede muslinger fra området omkring Aarø.
Projektet er åbent for alle, så hvis man har lyst til at medvirke til at få projektet på benene, kan man
kontakte Allan, som lige nu har gang i at undersøge hvad der skal til for lovliggøre et sådan spændende
projekt.
Allan oplyste så også, at hans nye butik om alt går vel åbner i påsken, og Svend Aage har lovet at lægge
omtale og links ind på vores hjemmeside.
Pkt. 15. Næste møde
Der er aftalt følgende møderække: Connie, Bjarne, Allan, Pia, Svend Aage, Olaf.
Næste møde aftalt til at være hos Pia onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00

Aarø den 10. marts 2022 – SAH

Til underskrift:

__________________________________ _____________________________________
Connie Hansen

Pia Hansen

_________________________________

_____________________________________

Svend Aage Hansen

Bjarne Jepsen

_________________________________
Allan Jensen
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