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Referat nr. 208 fra bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2022 kl. 
19.00 afholdt hos Bjarne Jepsen. 

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. 207. 

Blev underskrevet af de tilstedeværende 

Pkt. 2. Visionsplan – mødet den 14. september 

Der er indkaldt til afsluttende møde for alle arbejdsgrupper m.v. onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00 i 
Aarøhus, hvor Majken sammen med arbejdsgrupperne vil forelægge det foreløbige resultat i forhold til 
visionsplanen. Desuden deltager Søren og Emma fra LABLAND for at orientere om status for 
havneprojektet. 

Vi aftalte at Bjarne sørger for at få opsat borde og stole til mødet, og Svend Aage gør klar inden mødet til 
PC-fremvisning. Muligvis deltager Morten Priesholm i mødet. Vi er enige om at der ikke er tid til kaffepause 
da indlægsholderne gerne vil retur formentlig med 21.20 færgen, hvorfor vi serverer vand og øl. Connie 
indkøber. 

Svend Aage kunne oplyse at der er nedsat en lille foreløbig gruppe som kigger på energiforsyningen på 
Aarø, så det også kan blive en del af visionsplanen, og at vi er tilmeldt en energigruppe som en del af 
arbejdet med at blive friø. Desuden deltager Bo Hildebrandt i et møde samme aften i Årøsund om 
energiforsyningen der, hvor man bl.a. snakker termonet. Gruppen holder et formøde onsdag. 

Pia redegjorde for status for prøveboligerne sammen med Lions, og vi blev enige om, at det er Pia og 
Connie som indgår i den gruppe der skal tage stilling til ansøgninger om at leje sig ind. Vi kan så vidt vi 
vurderer allerede være klar til de første omkring 1. nov. i år. Desuden nævnte Pia at hun har gang i at lave 
PR materiale så vi kommer bredt ud med budskabet. 

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

Projektet er sat i udbud af DKNT og de tre rådgivervirksomheder som er inviteret til at afgive tilbud på 
opgaven har været på en rundvisning på Aarø. Beboerforeningen har modtaget anmodning om at udpege 
en repræsentant til styregruppen for projektet, og her blev Svend Aage udpeget, hvilket meddeles 
kommunen. Projektet forventes igangsat efter sommerferien når rådgiver er valgt. 

Pkt. 4. Havneprojektet. 

LABLAND er nu ved at lægge sidste hånd på deres del af skitseprojektet til en havneudvidelse, og skitserne 
bliver præsenteret på mødet den 14. september. 
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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 er gennemført og videoen er nu klar til at blive 
offentliggjort på Facebookgruppen Ø-havne allerede i indeværende uge. 

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

Vi (Connie, Bjarne og Svend Aage) har deltaget i et møde på Ryslinge Højskole arrangeret af 
Landdistrikternes Fællesråd for alle kandidater som har tilmeldt sig for at blive frikommune eller friø. 
Mødet kunne indholdsmæssigt måske have haft et lidt bedre indhold, men vi var repræsenteret. 

Efterfølgende er Svend Aage blevet kontaktet af chefkonsulent Mette Boel om han vil komme med et 
indlæg om Aarøs tanker og planer i forhold til at blive friø på en landdistriktskonference i Vejle mandag den 
31. oktober. I den forbindelse er planen at bruge projektet med at etablere en jollehavn i forbindelse med 
en havneudvidelse samt muligheden for at lave en boardwalk op over engområdet fra havnen op til byen, 
og i den forbindelse blevet lovet hjælp til forberedelse fra LABLAND. Bjarne deltager i konferencen for 
sammenslutningen mens Connie og Svend Aage deltager fra Aarø. 

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. 

Der svar vi har givet har muligvis gjort at tingene er accepteret og faldet til ro. Vi er nu ved at få lavet et skilt 
til opsætning ved grenpladsen som fortæller om brugen. Tilsyneladende har folk forstået at man godt må 
aflevere hækafklip som ikke er grenaffald i græsbunken. Svend Aage får Flemming Lund til at få samling på 
grenstakken, og vi skal snart til at vurdere på hvornår der igen skal ske en knusning af grenaffaldet. 

Pkt. 7. Naturlegeplads: 

Connie nævnte, at vi har modtaget synsrapporten af legepladsen, hvor det er nævnt at en del overlægger 
m.v. snart, trænger til udskiftning. Vi har tidligere fastsat lørdag den 29. oktober som legepladsdag. Svend 
Aage nævnte at der sikkert er tilstrækkeligt med pølser og pølsebrød. Connie laver opslag. 

Pkt. 8. HAB-planer for lejeboliger: 

Der er ikke noget nyt lige nu, men det er aftalt med direktionen i HAB at vi prøver at få formuleret en 
skrivelse til ministeriet for at få frigivet midlerne til støtte for deres byggeri på Brummers Toft. Svend Aage 
får hjælp til formuleringen fra Lise i sammenslutningen, hvor kommunen også skal med ind over. Det vil 
muligvis også være en god ide at få Karina Lorentzen Dehnhardt med på en lytter. 

Pkt. 9. Aktivitetskalender: 

Aktivitetskalender for 2022/23 er lavet om omdelt sammen med Ø-Posten. Hvis nogen mangler at få et 
eksemplar, så har Connie flere. Svend Aage får den lagt ind på hjemmesiden. 
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Pkt. 10. Planlægning af generalforsamlingen af Sammenslutningen af Danske Småøer i maj 2023 på Aarø: 

Vi har den opfattelse, at vi er ret godt med hvad angår forberedelse til næste år, men skal have søgt om 
tilskud til gennemførelsen. Connie vidste at FUR havde haft et samlet budget på omkring kr. 56.000 og vi 
blev enige om at Svend Aage prøver at få lavet et budget, eventuelt i samarbejde med Lise fra 
sammenslutningen, sådan at Pia og han kan gå i gang med at søge penge. Vi er nødt til at have en ramme at 
søge tilskud ud fra. Deltagerbetalingen forventes at være kr. 350,- og sammenslutningen afholder selv sine 
udgifter til overnatning m.v. 

Tankerne om også at invitere børnefamilier som på Fur blev droppet i første omgang, da vi har rigeligt at 
planlægge i forvejen, men Connie tager en snak med Campingpladsen om de kan rumme den del. Hvis ikke 
så meddeler vi sammenslutningen at det droppes. 

Pkt. 11. Næste møde med Ø-udvalget: 

Næste møde med Ø-udvalget er fastlagt til tirsdag den 15. november på rådhuset. Punkter til behandling 
her aftales på næste bestyrelsesmøde, men i den sammenhæng talte vi om at der er udfordringer i forhold 
til færgen i forbindelse med bisættelse på Aarø. Der er regler for transport fra fastlandet, men hvis 
deltagerne i bisættelsen følger kisten til færgen efter gudstjenesten, så kan der opstå en unødig ventetid til 
næste afgang. Det ønsker vi drøftet med færgen på næste møde.  Vi skal huske at spørge på Aarø om man 
har punkter man ønsker behandlet på mødet. 

Pkt. 12. Problem på babystrand: 

Connie kunne berette at der havde været lidt udfordringer med at elever fra de tyske elever der er på 
campingpladsen, havde afholdt en fest på stranden, som de havde glemt at rydde op efter, ligesom de 
havde ødelagt lidt borde og bænke. De var så blevet beordret derned for at rydde op og reparere 
borde/bænkesæt, ligesom de havde måtte finde sig i anden afstraffelse. Godt gået Aarø Camping! 

Pkt. 13. Diverse: 

Problemer med biler ved shelterne på fiskernes område: Svend Aage kunne oplyse, at han nu igen var 
blevet kontaktet af John Bork med at der holdt biler parkeret ved shelterne, og var blevet bedt om at sørge 
for at få den fjernet i lørdags. Det var nu anden gang John havde ringet om noget sådan, og Svend Aage 
havde så været på havnen for at bede de unge der holdt fest der om at flytte bilen. Han havde kontrolleret 
området dagen efter, og de unge havde ryddet rigtig pænt op efter sig. Men vi ønsker ikke at være politi, så 
vi ønsker en klar aftale om hvad der er vores opgave i forhold til shelterne. Der er sat skilte op i shelterne 
som beskriver reglerne. Pia kunne oplyse at hun også i flere tilfælde var blevet kontaktet af John om 
problemet. Connie og Bjarne anmoder fiskeriforeningen om et møde for at få afklaret retningslinjerne. 

Rotter på Aarø: Svend Aage kunne oplyse, at de desværre havde set rotter søndag eftermiddag hvor de 
fodrer fugle, og straks anmeldt det på kommunens hjemmeside. Allerede næste morgen var han blevet 
kontaktet af Rentokil som så kom og opsatte fælder, men der er rotter overalt på øen. 
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Ansøgning om at blive årets lokalsamfund: Svend Aage har indsendt 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. Vi får se om det lykkes denne gang. 

Pkt. 14.  Eventuelt: 

Bjarne nævnte at Allan har en rod som er moseeg som er fundet på Aarø, som Allan har planer om at 
opsætte med en beskrivelse ved Aarøhus. Pia tager det med til bestyrelsen i Aarøhus, og Svend Aage lovede 
at være med til at søge de kr. 8.000 som det vil koste at få den dateret via årringe hos muset på Moesgaard. 

Bjarne kunne ligeledes nævne at der afholdes et møde den 22. november med det formål at få lavet en 
aftale om at lave et udvalg under beboerforeningen vedr. et lokalhistorisk arkiv/museum, hvor alle er 
velkommen. 

Til SaDS repræsentantskabsmødet i november deltager Connie og Bjarne deltager som næstformand fra 
SaDS. Connie spurgte om der var andre der ønskede at deltage, da vi må deltage med to, men det der ikke. 

Pkt. 13.  Næste møde 

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

Næste møde aftalt til at være hos Pia Hansen onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00 

 

Aarø den 13. september 2022 – SAH 

 

Til underskrift:  

 

__________________________________ _____________________________________ 

Connie Hansen  Pia Hansen 

 

_________________________________ _____________________________________ 

Svend Aage Hansen  Bjarne Jepsen 

 

_________________________________  

Allan Jensen  


