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Referat nr. 206 fra bestyrelsesmøde onsdag den 7. juni 2022 kl. 19.00 
afholdt hos Olaf Søgaard. 

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

Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 205. 

Blev underskrevet af de tilstedeværende 

Pkt. 2. Visionsplan – opfølgning 

Arbejdsgruppen ”Landbrug, Landskab, Natur og Kyst” har afholdt møde den 31.05.22 og har fremsendt 
referat, og vi drøftede kort nogle af punkterne. Vedr. borde og bænke, så er det en aktivitet som 
bestyrelsen står for (Allan) og anskaffelse af borde/bænkesæt til erstatning af de nedslidte er planlagt til 
næste år, hvor vi søger penge til formålet. 

Vedr. trampestien mener bestyrelsen af det i visionsplanen skal arbejdes på at få lavet en træbro over det 
våde område, og på den korte bane få lagt noget grus i hullerne. Der skal tyndes ud i hækken, da flere 
grene hænger langt ned over stien, og det er noget vi selv skal stå for, da det næppe er en kommunal 
opgave.  

Etablering af stien mellem Aarø Sydstrand og Knud og Lone ser vi i bestyrelsen ingen grund til at ændre 
noget ved, da der er fin mulighed for at gå ad grusvejen gennem sommerhusområdet og så fortsætte på 
den etablerede sti ved sommerhusene ned til stranden. Vedr. parkeringspladsen ved grenpladsen er der 
dialog med driftsafdelingen i kommunen vedr. slåning af græsset og stabilisering selve underlaget. 

Pia kunne oplyse fra arbejdsgruppen ”Bosætning og Markedsføring” at der er lavet aftale med Lion 
Haderslev vedr. etablering af mulighed for at bruge en af deres boliger som prøvebolig udenfor 
sommersæsonen, Evt. lejere kan leje boligen til en meget favorable pris, mod at vi søger penge til at få 
opsat en varmepumpe og få foretaget noget ekstra isolering. Beboerforeningen søger tilskuddet hos Ø-
støtten i samarbejde med Lions og selve udlejningen sker gennem Lions. Vi var enige om at den del godt 
kan startes op nu. Pia oplyste, at man også har planer om at etablere et fællesrum på loftet ved 
forsamlingshuset, men den del af deres plan indgår i visionsplanen. 

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

Vi havde for nogen tid siden sendt en invitation Børge Kock som er den nye formand for udvalget for Vækst 
& Udvikling i kommunen, for at orientere ham om de projekter vi har gang i, ikke mindst fordi hans udvalg 
har været med til at afsætte midler til DKNT-projektet. Børge Kock havde fået et hul i kalenderen så han 
med kort varsel kunne komme til Aarø den 2. juni om formiddagen.  Mødet blev afholdt på vingården hvor 
Bjarne deltog i mødet sammen med Jakob Lei og undertegnede, og hvor han fik om orientering om de 
igangværende projekter. Børge Kock nævnte, at han ville prøve at lægge udvalgets møde i september, hvor 
projekterne vedr. Aarø skal forelægges udvalget til at blive afholdt på Aarø. 
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Pkt. 4. Forsøgsordning for frilandsbyer og -øer – Landdistrikternes Fællesråd:  

Svend Aage efterlyste emner til den journalist JydskeVestkysten som gerne vil skrive om de muligheder der 
ligger i at blive friø, og han kontakter campingpladsen om de vil stille sig til rådighed. 

Alle de kommuner og øer der har lagt billet ind på at blive frikommune/friø er inviteret til at deltage i et 
møde den 30. august på Ryslinge Højskole. 

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

Connie har sendt de punkter til kommunen, som vi ønsker behandlet, og dagsordenen er netop sendt ud fra 
kommunen. Connie har lavet aftale med Brummers Gaard om forplejning. 

Vi talte om de udfordringer der er i forhold til at afgangen 20.20 fra Aarø på alle hverdage først kommer 
med i planen fra den 13. juni. Vi tager punktet op på ø-mødet, under det punkt der er afsat vedr. færgen. 

Hele bestyrelsen tager imod udvalget på havnen, og vi går samlet op til Aarøhus, hvor de undervejs bliver 
orienteret om ønsket fra arbejdsgruppen ”Infrastruktur og Mobilitet” om at få opsat et skilt m.v. Da de 
fleste deltagere er bekendt med Aarø arrangerer vi ikke en rundtur først. 

Pkt. 6. Grundlovsarrangement 2022 evaluering: 

Vi var enige om, at dagen havde haft et særdeles godt forløb, og der var roser til formanden for en rigtig 
fornem planlægning og styring af dagen. Den endelige omsætning er ikke endelig opgjort, men ligger 
formentlig lidt over kr. 23.000, og der er formentlig sejlet omkring 1.400 besøgende over med færgen. 

Med hensyn til planlægningen af næste år, som er på en mandag, blev vi enige om at kontakte følgende 
som talere: Søren Pape Poulsen, Stephanie Lohse, Christian Rabjerg Madsen og Jesper Petersen, så vi igen 
har to med lidt forskellig politisk baggrund. 

Vi kunne konstatere at det telt det var anvendt til grillpladsen var vores, som sammen med det telt Aarø 
Naturløb har som anvendes til musikerne opbevares i den nye container på campingpladsen. Teltet som 
tilhører Aarø Julemarked ligger fortsat hos Kim og Birgit. 

Campingpladsen har nævnt at de vil anskaffe sig en ret kraftig palleløfter, da der er ret meget transport ud 
og ind af containeren. Vi talte om at tilbyde at hjælpe med ansøgning hos ø-midlerne vedr. tilskud til 
anskaffelsen. 

Til årets arrangement har Olaf leveret øl og vand til hans indkøbspris. Da der åbenbart havde været 
misforståelser vedr. levering af fadøl fra Aarø Bryg blev vi enige om at Pia kontakter Aarø Brug for at høre 
om muligheden for levering af øl derfra næste år til priser som gør det muligt for foreningen at skabe en 
indtjening. Da der også var efterspørgsel efter vin, spørges vingården om de vil levere vin til salg på 
festpladsen fra ølteltet. Vi skal have sikkerhed for at der igen kan skaffes en ølvogn til servering uanset 
hvem der leverer øl m.v. 
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Vi var enige om at leje af borde og bænke til Aarø Perle ikke faktureres som tak for hjælp og heller ikke til 
Brummers Gaard som hjælp til opstart. 

Pkt. 7. Grenpladsen: 

Svend Aage havde henvendt sig til Ole Kruse som er chef for driftsafdelingen i Haderslev kommune om vi 
kan finde en ordning, så vi også kan aflevere haveaffald sammen med græsafklip på grenpladsen, og om vi 
måtte rydde op, således at noget af det knuste materiale kan skubbes ned bagtil. Vi kan anvende noget af 
det til årets Skt. Hans bål. Svend Aage var blevet orienteret af Ole Kruse om at Bitten Jensen var sat på 
opgaven, og han havde samme dag haft en snak med en medarbejder i kommunen om muligheden, og ud 
fra den snak er vi enige om at bede Flemming Lund rydde op på grenpladsen, så der fremover kan afleveres 
haveaffald sammen med græsafklip, og gøre det muligt at man igen kan køre med bil på pladsen. 
Beboerforeningen betaler Flemming for opgaven. 

Pkt. 8. Borgerbudgettering 2022: 

Vi blev enige om at indkalde alle beboere til et møde vedr. årets borgerbudgettering, og mødet afholdes 
torsdag den 18. august i Aarøhus. Connie laver opslag. Vi skal sikre at der afsættes penge til maling af 
containeren på campingpladsen, og muligvis også til restfinansiering af visionsplanen. Vi serverer øl og vand 
den aften, og forventer at et møde vil være nok. 

Pkt. 9. Valg til bestyrelsen i SaDS på generalforsamlingen i juni: 

Bjarne opstiller som næstformand til SaDS og vi er enige om at det ikke ændrer ved at han fortsat også kan 
være næstformand i beboerforeningen. Vi gennemgik kort de opstillede emner til bestyrelsen. Vi skal gøre 
os klar til at have generalforsamlingen i SaDS til næste år den 12. til 14. maj. 

Pkt. 10. Planlægning af Skt. Hans: 

Det er viceborgmester Kjeld Thrane som holder talen, og der vil samme aften blive uddelt årets Supermåge. 

Connie indkøber grillpølser fra Lampe som sælges til kr. 30,- inkl. brød, og de mindre røde grillpølser vi har 
liggende sælges til kr. 20,- inkl. brød. Øl og vand sælges til kr. 20,-.  Svend Aage står for grillning og Bjarne 
og Allan hjælpere til med at sælge og opkræve betaling. Bjarne søger for is til køling, og indkøber 3 øl fra 
Aarø Bryg som gave til Kjeld Thrane. 

Grill samt borde bænke sætter op om eftermiddagen, og vi aftaler hvordan vi får tingene hentet på 
campingpladsen. Connie laver opslag. 

Pkt. 11. Gaver: 

Connie nævnte de mange gaver vi har haft udgift til i år, og vi blev enige om fremover at tænke mere over 
hvor meget vi giver og til hvem. Connie og Bjarne deltager i den afskedsreception der holdes for Dorthe 
Winther den 27. august i Odense sammen med LAG Generalforsamlingen, og Allan laver en vinskænkeprop 
i moseeg som gave som hun får sammen med en flaske vin fra Årø Vingård. Connie sørger for en blomst til 
Sonja. 
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Pkt. 12.  Eventuelt: 

Svend Aage nævnte at der nu skulle klippes græs foran de plantede frugttræer, da vi ikke kan være bekendt 
som det er nu, og for at vi selv kan komme til med buskrydder omkring træer og buske aftalte vi at betale 
Flemming Lund for at klippe de to steder snarest muligt. 

Allan indkalder til arbejdsdags vedr. bænke på øen, og undersøger om der skal indkøbes olie og Rodalon 
nok til opgaven. Pia tilbød at købe ind. Svend Aage har fortsat en bænk stående til opsætning ved 
skovtrolden. 

Pkt. 13.  Næste møde 

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

Næste møde aftalt til at være hos Connie mandag den 15. august 2022 kl. 19.00 

 

Aarø den 8. juni 2022 – SAH 

 


