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Referat nr. 205 fra bestyrelsesmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00 
afholdt hos Svend Aage Hansen. 

Deltagere: Connie Hansen, Bjarne Jepsen, Allan Jensen, Pia Hansen, Olaf Søgaard og Svend Aage 
Hansen (ref) 

Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 204. 

Da vi havde modtaget klager over at vi fejlagtigt havde en navngiven person anført med navn i det 
offentlige referat, der var lagt på hjemmeside, blev vi enige om at beklage fejlen overfor vedkommende og 
lægge et referat ind på hjemmesiden, hvor navnene er streget ud. Connie svarer og beklager fejlen. 

Herefter blev det rettede referat godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

Pkt. 2. Visionsplan – opfølgning 

Svend Aage kunne oplyse, at projektgruppen for visionsplanen efter det afholde fællesmøde den 3. maj, 
hvor det var blevet oplyst at næste fællesmøde skulle være i slutningen af juni, var blevet enige om at 
udskyde mødet til efter sommerferien, da det vurderedes at der var behov for en pause, og derfor udskyder 
næste fællesmøde. Det hindrer imidlertid ikke arbejdsgrupperne i at arbejde videre, og kan om nødvendigt 
trække på hjælp fra Majken eller Bitten på skærmen. Der er aftalt styregruppemøde i visionsplanen den 
25.05.22 hvor Bo desværre må melde fra, da han er arbejdsramt. 

Vedr. finansieringen af projektet med visionsplanen har vi desværre fået afslag på vores ansøgning om 
tilskud på kr. 80.000 hos Norlys Vækstfond med den begrundelse at vores ansøgning lå udenfor deres 
målområde for tilskud. Svend Aage kunne oplyse, at der nu i stedet er søgt kr. 70.000 i den lokale 
Landdistriktspulje, så projektet er fuld finansieret, og at vi på den måde har penge til de sidste møder i 
projektet. Hvis det glipper med at få penge fra landdistriktspuljen, så har vi borgerbudgetteringen som 
reserve. 

Vedr. projektet med en havneudvidelse er der afholdt styregruppemøde, hvor Søren Kristensen fra 
LABLAND er trådt ind i stedet for Mads som har valgt at flytte til Bornholm, og her blev der sammen med 
kommunen samlet op på projektet således at A1 og LABLAND kan færdiggøre projektet til aflevering 
formentlig kort efter sommerferien. 

Det er aftalt med kommunen at forelæggelsen for de politiske udvalg af de igangværende projekter sker til 
september/oktober. 

Pkt. 3. Projektet med Dansk Kyst & Natur-turisme (DKNT): 

Connie og Svend Aage var inviteret med til et opstartsmøde mellem medarbejdere fra Haderslev Kommune, 
Destinations Sønderjylland, LAG Småøerne og Dansk Kyst & Natur-turisme som blev afholdt på Aarø den 4. 
maj. Mødet startede på havnen og der var herefter en rundvisning på øen, da den nye chef for 
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Planafdelingen ikke havde været på Aarø tidligere, og selve mødet blev afholdt på vingården, hvor Jakob 
også deltog. 

Vi fik her præsenteret det strategisk fysiske udviklingsprojekt som DKNT starter op nu i samarbejde med 
Haderslev kommune, og som kan følge op på de resultater vi når frem til i bl.a. visionsplanen. 
Beboerforeningen er ikke direkte part i projektet, men får plads i styregruppe og arbejdsgrupper. 

Pkt. 4. Forsøgsordning for frilandsbyer og -øer – Landdistrikternes Fællesråd:  

Svend Aage og Pia har sammen skrevet på ansøgningen om at blive udpeget som friø af Landdistrikternes 
Fællesråd, ligesom ansøgningen har været til kommentering hos Lise fra SaDS og DKNT. Der er modtaget en 
anbefaling fra direktøren i Haderslev Erhvervsråd, og så havde vi samme dag modtagen en anbefaling fra 
DKNT underskrevet af deres direktør. Anbefalingen blev omdelt på mødet til orientering. 

Vi er således nu klar til at sende ansøgningen. Svend Aage var blevet kontaktet af den juridisk ansvarlige for 
Landdistrikternes Fællesråd om de måtte henvise en journalist fra Jyske Vestkysten til ham, idet JV ville 
skrive en historie om det at blive friø/frikommune. Derfor søger vi personer journalisten kan henvende sig 
til, for at få lavet en god historie. 

Pkt. 5. Punkter til Ø-mødet den 14. juni på Aarø: 

Connie rundsender på mail til hele øen at hvis nogen har emner de ønsker behandlet på Ø-mødet den 14. 
juni, så skal man i god tid inden meddele dette til hende. 

Der er modtaget en indstilling fra arbejdsgruppen Mobilitet og Infrastruktur om at få lov til at sætte et skilt 
op på vejen fra havnen op mod byen om at man holder tilbage for modkørende, ligesom man foreslår at 
der lægges noget stabilgrus i vejkanten, da kanten langs en del af vejen er for høj. Begge dele tages med til 
ø-mødet. 

Vi ønsker igen en drøftelse af håndteringen af bestillinger til færgen, idet Bjarne kunne oplyse et eksempel 
på at håndteringen af bestilte ekstrature ikke blev håndteret tilfredsstillende. Vi ønsker præciseret hvordan 
reglerne for betalte ekstrature er. 

Med hensyn til bespisningen finder Connie ud af hvilken virksomhed der står for tur med at levere mad. 

Pkt. 6. Grundlovsarrangement 2022: 

Connie kunne oplyse, at alle aftaler vedr. taler, musik, lyd og flag er på plads. Olaf har lovet at stille ølvogn 
til rådighed og det blev aftalt med ham at vi indkøber øl og vand hos ham i rigelige mængder til en god pris. 
Connie kontakter vingården om vi kan låne/leje hans kølevogn. 

Da der alene er Husmoderforeningen som sammen med sommerhusejerne som hjælper til blev vi enige 
om, at der ikke var behov for et planlægningsmøde. Husmoderforeningen holder planlægningsmøde snart. 

Da vores regnskabsfører formentlig er meget lidt mobil på grundlovsdag p.g.a. operation, blev det aftalt at 
Pis står for kasserne på dagen og løbende få tømt for overskydende likviditet. 
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Vi blev enige om at teltet stilles op torsdag den 2. juni klokken 18.30, og at vi alle der kan samles på 
grundlagsdag kl. 8.00 for at flytte borde og bænke ud. Connie aftaler med Kim og Birgit om vi kan få dem til 
at køre borde og bænke ned til sportspladsen. 

Bjarne sørger for at få lavet to gavekurve til talerne. 

Programmet ligger nu klar og blev omdelt af Svend Aage. Vi blev enige om ikke at optrykke folderen som vi 
plejer, da der var afbud fra to af de erhvervsdrivende og normalt har vi mange til overs. I stedet opsættes 
programmer i opslagskasserne, ligesom det allerede ligger på hjemmesiden. 

Pkt. 7. Strandrensning den 21.maj kl. 9.45: 

Der er rundsendt opslag om arrangementet, og det er lagt på hjemmesiden og Facebook. 

Svend Aage står for at grille pølser og kunne oplyse at der så vidt han vurderede var pølser brød nok i 
fryseren som han tager med, og at der også er sennep, ketchup og remoulade nok. Connie indkøber 
drikkevarer og grillkul og tændvæske. 

Pkt. 8. Udlejning af telt: 

Connie har snakket med campingpladsen som gerne vil stå for at udleje telte og borde/bænke, men vil ikke 
have noget med opkrævning at gøre. Hun er derfor blevet enig med campingpladsen om at de sender 
besked til Connie, når noget har været lejet ud, som så skriver regningen. 

Pkt. 9. Grenpladsen: 

MR Skovservice har været og har nu knust grenaffaldet, da de ikke vil flise grenaffaldet, da vi ikke kan 
garantere at der ikke er jord eller sten imellem. Prisen har denne gang været kr. 6.125,00 hvilket svarer 
meget fint til det overslag vi har fået. imidlertid fylder det knuste materiale ret meget, så det efterhånden 
er svært at køre rundt på pladsen. Vi vil prøve at bruge så meget som muligt i forbindelse med årets Skt. 
Hans bål og lidt i spøg talte vi om at lave to bål i år! 

Svend Aage vil prøve at få Flemming Lund til at samle en del af det knuste materiale bagtil, og han havde 
lavet et forslag til et skilt der sættes op på grenpladsen. Vi var enige om at stramme teksten op så det klart 
fremgår at haveaffald med jord og sten IKKE må afleveres på pladsen men kun grene og afklippet græs i 
græsbunken, og samtidig står der at man kan indbetale ekstra på MobilePay konto 758878. 

Vi har konstateret at der igen er afleveret haveaffald på pladsen, og laver et opslag på Facebook at det 
svineri vil vi ikke finde os i, at derfor kan blive nødt til at lukke pladsen helt, så alt affald skal til stationen i 
Haderslev! 

Pkt. 10. Borgerbudgettering 2022: 

Svend Aage kunne oplyse at vi er tilmeldt årets borgerbudgettering, men at reglerne for deltagelse endnu 
ikke er udsendt. 
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Pkt. 11. Valg til bestyrelsen i SaDS på generalforsamlingen i juni: 

Da der er mulighed for at opstille en til bestyrelsen i SaDS, blev vi enige om at vi meddeler SaDS at Bjarne 
Jepsen opstiller, og så må vi se om han bliver valgt på generalforsamlingen. Til næste år træder Aarø ind i 
bestyrelsen, hvor vi samtidig skal have generalforsamlingen i juni måned på Aarø. 

Pkt. 12.  Eventuelt: 

Allan fortalte at han og Bjarne havde været rundt på øen for at registrere alle opsatte bænke, og 
konstaterede at der rent faktisk var mange, og at de fleste trængte til en afpudsning og behandling med 
træbeskyttelse. Pia lovede at undersøge om vi kunne låne den kompressor Leif har og så arrangerer Allan 
en arbejdsaften, hvor vi er nogle stykker der tager rundt for at klare paragrafferne. Nogle af 
borde/bænkesæt kører på sidste år, og dem skal vi ikke bruge for mange kræfter på, så hellere søge penge 
til nye. 

Pia oplyste, at årets Ø-lympiade på Aarø er aflyst, men at alle interesserede unge i stedet samles på 
Avernakø til en ”fætter/kusine fest”, og her vil afklare fremtiden for dette arrangement, da det kniber med 
antal tilmeldte for at det hænger fornuftigt sammen i forhold til anstrengelserne. 

Bjarne nævnte at HC og Lone er godt trætte af at der ofte holder autocampere på vendepladsen ud ved 
dem bag diget, hvilket betyder at folk er nødt til at køre ind i deres gårdsplads for at vende. Vi vil ansøge 
kommunen om at der sættes skilt op om at parkering er forbudt, da det drejer sig om en vendeplads! 

Der er indvielse af Øsby Sognehus Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26. maj, hvor biskoppen holder 
gudstjeneste kl. 10.00 hvorefter der er reception i sognehuset. Connie medbringer vores fine gave som 
Allan har lavet, og vi er flere der deltager her. 

Svend Aage nævnte, at han manglede at få oplysninger fra de erhvervsdrivende som har arrangementer så 
det kan komme i kalenderen på vores hjemmeside. 

Pkt. 13.  Næste møde 

Der er aftalt følgende møderække: Connie, Bjarne, Allan, Pia, Svend Aage, Olaf. 

Næste møde aftalt til at være hos Olaf i privaten ikke onsdag den 8. juni, men tirsdag den 7. juni 2022 kl. 
19.00 

 

Aarø den 19. maj 2022 – SAH 

 

 

 


