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Referat nr. 207 fra bestyrelsesmøde onsdag den 15. august 2022 kl. 
19.00 afholdt hos Connie Hansen. 

Deltagere: Connie Hansen, Bjarne Jepsen, Pia Hansen, Olaf Søgaard og Svend Aage Hansen (ref) 
Afbud fra Allan Jensen som var arbejdsramt. 

Pkt. 1. Underskrift af referat nr. 206. 

Blev underskrevet af de tilstedeværende 

Pkt. 2. Visionsplan – opfølgning 

Der er indkaldt til afsluttende møde for alle arbejdsgrupper m.v. onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00 i 
Aarøhus, hvor Majken vil forelægge det foreløbige resultat i forhold til visionsplanen. Der er aftalt 
styregruppemøde i projektet den 2. september hvor gruppen skal forholde sig til det foreløbige oplæg til en 
plan. Gruppen får tilsendt et oplæg den 29. august så der er tid til at gennemlæse og kommentere 
oplægget. Vi overvejer lige nu hvordan vi måske kan få information om havneprojektet med ind over på 
mødet, men Majken og Emma fra LABLAND koordinerer de to projekter. 

Visionsplanen vil være klar i løbet af september og skal formentlig til behandling politisk sammen med 
skitseprojektet for havnen på et møde i udvalget for Vækst & Udvikling i løbet af oktober måned. 

Svend Aage nævnte at efter at vi har fået afslag fra Norlys Vækstfond, hvor der var søgt om de resterende 
udgifter til visionsplanen havde han søgt om kr. 67.000 hos den lokale Landdistriktspulje. Her fik vi 
imidlertid ”kun” bevilliget kr. 30.000 som han har søgt at få udbetalt nu, og vi mangler derfor på 
nuværende tidspunkt at få finansieret ca. kr. 40.000. Det beløb ansøger vi om i forhold til den nye pulje til 
borgerbudgettering. 

Pia omtalte at hendes gruppe (Bosætning og Markedsføring) var kommet i land med at vi kan leje alle 
lejligheder som prøveboliger hos Lions boliger mod at vi hjælper med at søge tilskud til ekstra isolering og 
varmepumper. Lejlighederne vil så mod en meget beskeden leje kunne udlejes i perioden ca. 15. oktober til 
1. marts, og Lions står selv for udlejningen.  

Projektsum ”Prøveboliger i Lions Feriehuse” er i alt kr. 114.025.  Pia har søgt midler hos Nykredit Fonden, 
kr. 100.000 som er blevet bevilliget den 17.8. Lions Club har bevilliget kr. 11.025. Rest kr. 3.000 søges 
finansieret af Aarø Beboerforening eller borgerbudgettering. 

 Pia fortalte at gruppen sender opdaterede projektbeskrivelser til LABLAND snarest. 

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

Vi har haft besøg af den proceskonsulent Maria Aaen som har overtaget arbejdet med den strategisk 
fysiske udviklingsplan som Dansk Kyst og Natur-Naturturisme har lavet aftale med Haderslev Kommune om 
af gennemføre på Aarø. Hun var her med to medarbejdere fra Planafdelingen i kommunen og de fik en 
rundvisning på Aarø af Bjarne og Svend Aage, og mødet sluttede med en samtale på vingården som Jakob 
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også deltog i. Konsulenten skulle til møde om eftermiddagen på rådhuset for en drøfte opstarten af 
projektet, som sendes i udbud nu her pr. 1. september hos tre rådgivere. 

Det er aftalt at øen involveres både i arbejdsgrupper og styregruppe. 

Pkt. 4. Havneprojektet. 

LABLAND er nu ved at lægge sidste hånd på deres del af skitseprojektet til en havneudvidelse, og der har 
været afholdt et styregruppemøde lige op til sommerferien, hvor de foreløbige skitser blev forelagt og 
kommenteret. Projektet forventes færdigt umiddelbart efter sommerferien. 

Småøernes LAG har bestilt en til at optage en video om havneprojektet i lighed med hvad de tidligere på 
året har fået lavet på Omø om deres projekt. Optagelserne vil blive lavet i uge 35 eller 36 på havnen. 

Pkt. 5. Forsøgsordning for frilandsbyer og -øer – Landdistrikternes Fællesråd:  

Vi har fået mulighed for at deltage i et Teamsmøde med proceskonsulenten fra Landdistrikternes Fællesråd 
Mette Boel, og mødet er aftalt til den 26. august. Connie, Bjarne og Svend Aage deltager og samles hos 
Svend Aage. Ligeledes er vi inviteret til et fællesmøde tirsdag den 30. september eftermiddag og aften, hvor 
Connie, Bjarne og Svend Aage deltager, Bjarne som repræsentant som næstformand i SaDS. 

Pkt. 6. Grenpladsen: 

Svend Aage har haft kontakt med en miljømedarbejder i kommunen for at vi kan få lavet en aftale om 
hvordan vi bruger og vedligeholder grenpladsen. 

Vi har haft Flemming Lund til at rydde op på pladsen ved at skubbe grenmaterialet sammen og skubbe en 
del af det knuste grenaffald ude bagtil, hvor der i forvejen opbevares store trærødder med mv. Det knuste 
grenaffald fyldte for meget på pladsen til at man kunne køre igennem med bil. Ligeledes har Flemming Lund 
skubbet området til afklippet græs sammen hvor der fremover også må afleveres rent haveaffald som vil 
kunne kompostere sammen med græsset. Miljømedarbejderen hos kommunen har fået tilsendt billeder 
efter oprydningen og forslag til det skilt vi planlægger at få lavet og sætter op ved grenpladsen. Dette er 
foreløbig taget til efterretning hos kommunen. 

Pkt. 7. Naturlegeplads: 

Connie nævnte, at vi skulle prøve at finde en dag i oktober for at få lavet noget mere på naturlegepladsen. 
Vi blev enige om lørdag den 29. oktober.  

Pkt. 8. Borgerbudgettering 2022: 

Der er indkaldt til årets borgerbudgettering, og mødet afholdes torsdag den 18. august i Aarøhus.  

Vi har tidligere besluttet, at der afsættes penge til maling af containeren på campingpladsen, og Svend 
Aage fremsætter på bestyrelsens vegne forslag om at afsætte kr. 40.000 til restfinansiering af 
visionsplanen. Vi serverer øl og vand den aften, og forventer at et møde vil være nok. 
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Pkt. 9. Afslutning ved. petanque: 

Connie har modtaget forespørgsel fra Yvonne om beboerforeningen kan sponsorere grillkul til afslutningen 
for i år den 9. september. Vi var enige om at det må være en udgift deltagerne selv kan afholde, da vi har 
rigeligt at bruge de få kontingentkroner til. 

Pkt. 10. Planlægning af generalforsamlingen af Sammenslutningen af Danske Småøer i maj 2023 på Aarø: 

Connie havde ud fra en huskeliste fra sammenslutningen lavet en liste over de ting vi skal have styr på for 
at kunne gennemføre arrangementet til næste år forsvarligt og på en god måde. 

Connie har henvendt sig til vores borgmester om han vil bøde velkommen på Aarø, og det har han sagt ja 
til. Vi blev enige om også at invitere andre relevante kommunale politikere som har særlige relationer til 
Aarø til at deltage i generalforsamlingen. 

Connie har spurgt Lisbeth Lei om hun vil være dirigent på generalforsamlingen, og det tænker Lisbeth over. 

Da det bliver er dyrt arrangement at gennemføre, og da egenbetalingen er begrænset, er vi enige om at Pia 
og Svend Aage sætter sig sammen for at søge om tilskud fra diverse fonde og kasser. 

Der er bestilt plads til sekretariatet til hos Brummers Anneks, og morgenkaffe sørger Olaf for, ligesom vi har 
reserveret de bed & breakfast værelser han har. 

Vi var enige om at festmiddagen holdes hos Aarøs Perle, da bestyrelsen ikke selv skal stå for de praktiske 
ting her. Vi talte om der skulle være musisk underholdning, men arbejder indtil videre med at spørge Mette 
og Børge om de vil underholde en halv time, men at musik ellers er fra playliste. 

Det har været på tale om der ligesom der var på Fur at man arrangerer en gudstjeneste søndag formiddag, 
men konkluderede at vore gæster hellere må snakke færdig med værtsfamilierne og slutte derefter da 
mange har lang vej hjem, så det droppes. 

Vi er enige om at planlægge en tur rundt på øen, og i første omgang reserverer Oluf hans flotte vogn som 
formentlig vil kunne rumme hele selskabet på en gang. 

Der er udsendt anmodning til øen om at melde sig som vært for overnattende gæster. Connie har modtaget 
nogle svar, men vi følger op senere, så vi er sikker på at have pladser nok. Vi skal eventuelt også have lavet 
planlægning om et fælles møde fredag aften, efter at man har spist hos værterne, ligesom vi skal finde 
frivillige hjælpere til at smøre smørrebrød, og lave kaffe til generalforsamlingen m.v. 

Tankerne om også at invitere børnefamilier som på Fur blev droppet, da vi har rigeligt at planlægge i 
forvejen. 

Pkt. 11. LAG generalforsamling den 27. aug. samt Dorthe Winthers afskedsreception: 

Connie har fået købt en rigtig fin lysestage med lys fra Allans træbutik. Allan har selv sponsoreret en 
flaskeprop og vingården sponsorerer en flaske vin. Connie og Bjarne deltager, Svend Aage er forhindret. 
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Pkt. 12. Den lokal LAG for Haderslev og Tønder: 

Connie havde set opslag på at den lokale LAG også holder stiftende generalforsamling, men da vi ikke kan 
komme i betragtning til tilskud der fordi vi har vores egen LAG Småøerne, så deltager vi ikke. 

Pkt. 13. Diverse: 

Frugttræer lang vejene: Vi har tidligere aftalt at vi ikke magter at gøre noget ved at kunne vedligeholde 
omkring de frugttræer der i sin tid blev planter som en del af borgerbudgetteringen, men vi er enige om at 
den gruppe der plantede træerne også må påtage sig vedligeholdelsen. Vi skal sikre os at man ikke vedtager 
noget som kræver vedligeholdelse uden at der også er en plan for vedligeholdelsen. 

Borde og bænke rundt på øen: Bænkepatruljen var rundt i forsommeren for at rense borde og bænke. De 
skal alle have en gang træbeskyttelse, og der sker når patruljen igen er samlet, når Allan er tilbage. Vi 
mangler også at få sat en bænk op ved skovtrolden. Svend Aage har gang i at reparere bænken ud mod 
fyret, og køber selv nogle træbolte, så ryglænet kan fastgøres igen. 

Ansøgning om at blive årets lokalsamfund: Svend vil gerne påtage sig at lave en ansøgning til kommunen 
om at blive årets lokalsamfund 2022, da de temaer de nævner i oplægget passer fortrinligt til de projekter 
vi har gang i. 

HAB boligprojektet på Brummers Toft: Svend Aage har kontakt til den tekniske chef hos HAB som har 
svaret at ansøgningen om tilskud på 10 x kr. 400.000 er sendt ind sammen med kommunen, men at man 
afventer om der sker ændringer i at tilskuddet må anvendes til anlægsformål for at nedbringe den 
gennemsnitlige anlægsprispris pr. m2 så den holder sig under beløbsgrænsen for byggerier. Svend Aage har 
talt med næstformanden i folketingets ø-udvalg Niels Flemming Hansen om at han vil prøve at hjælpe, og vi 
blev enige om at prøve at kontakte vores gode veninde Karina Lorentzen Dehnhardt for at høre om hun 
også kan gøre noget. 

Pkt. 14.  Eventuelt: 

Beboerforeningen har modtaget en henvendelse fra en der gerne vil forsøge at lave et triatlonstævne på 
Aarø, og har sendt et forslag til hvordan han forestiller sig det gennemført med vores hjælp. Arrangementet 
skulle primært tage udgangspunkt fra havnen. Vi blev enige om at den opgave magter vi ikke. Det samme 
har Jens Paag svaret på vegne af Aarø Naturløb, hvorfor vi meddeler ham og det magter vi ikke, men vil da 
foreslå at der gennemføres i Aarøsund som vil være mere egnet til formålet efter vores vurdering. 

Pkt. 13.  Næste møde 

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

Næste møde aftalt til at være hos Bjarne mandag den 12. september 2022 kl. 19.00 

 

Aarø den 17. august 2022 – SAH 


