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Referat nr. 209 fra bestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2022 kl. 
19.00 afholdt hos Pia 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. 208. 

Blev underskrevet af de tilstedeværende 

Pkt. 2. Visionsplan. 

Svend Aage kunne fortælle at LABLAND nu er ved at færdigredigere den endelige visionsplan med baggrund 
i de tilbagemelder der er kommet fra grupperne og fra det afholdte borgermøde. Når den er klar, vil den 
blive tryk således at der er nok til en husstandsomdeling på Aarø inkl. sommerhusene samt nogle ekstra til 
fremtidigt brug. Formentlig er det en opgave Haderslev Kommune står for, og LABLAND leverer en version 
klar til tryk. 

Svend Aage nævnte, at han ikke som planlagt havde lagt de indlæg der kom på mødet den 14. sept. ind på 
hjemmesiden, idet LABLAND som står for begge projekter, var kede af at lægge noget ind som ikke var 
færdigt. Derfor vil både visionsplan og havneprojektet først blive lagt på hjemmesiden, når de er 
færdigbearbejdet, og klar til præsentation 

Vi drøftede kort den kedelige situation der er opstået ved at Årøsund Badehotel er lukket, og at de 
meldinger der er kommet fra Brummers Gård bør give anledning til refleksion. Karsten Hansen har nævnt, 
at det efter hans mening er ærgerligt at bulladen ikke bruges mere end tilfældet er, og har opfordret at 
tænke den ind i aktiviteter på Aarø. 

Svend Aage kunne fortælle at han på vegne af Club Lions Haderslev nu havde søgt om både 
landzonetilladelse og byggetilladelse til de tre Lions boliger vi har fået lov til at bruge som tilflytterboliger i 
vinterperioden, mod at vi efterisolerer og opsætter varmepumper. Det skyldes at boligerne ændres fra at 
være ferieboliger til at blive betragtet som helårsboliger, og at vi i den sammenhæng skal kunne leve op til 
nutidens byggekrav, hvilket kan give udfordringer i forhold til at vinduer og døre ikke lever op til de nye 
krav. Vi har søgt om dispensation, men får se hvad svaret bliver, men at vi i det mindste må bruge 
lejlighederne, når tilladelserne er kommet og så arbejde på at skaffe yderligere penge til evt. nye vinduer 
m.v.  

Pia kunne fortælle at hun havde modtaget 6 henvendelser, hvoraf de to var i forhold til faste boliger, men 
at de er blevet oplyst om at vi afventer tilladelserne. 

Pia nævnte så også at hun sammen med sin arbejdsgruppe arbejder videre med at skaffe muligheder for at 
kunne etablere et kontorfællesskab på loftet i forsamlingshuset. 
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Pkt. 3. Projektet med Dansk Kyst & Natur-turisme (DKNT): 

Svend Aage kunne oplyse, at han var bekendt med hvem der har fået opgaven som rådgiver i projektet, og 
at der samme dag havde været møde på rådhuset, så han forventer projektet startes op her i løbet af den 
kommende måneds tid. 

Pkt. 4. Havneprojektet. 

Svend Aage kunne oplyse, at LABLAND havde afsluttet sin del af arbejdet, og givet styregruppen lejlighed til 
at se det færdige projekt, som dog på nuværende tidspunkt mangler at blive opdateret med de nye 
beregninger til anlægsudgifter som A1 Consult skal lave, og der efter aftale, sker umiddelbart i starten af 
november måned, hvor det så er klar til at blive præsenteret for kommunen. 

Vi fik så herefter en noget følelsesladet debat om de reaktioner der havde været på mødet den 14. 
september under den præsentation Emma fra LABLAND havde til projektet, hvor det bl.a. blev nævnt at 
tanken om at lave en jollehavn som foreslået var fuldkommen tåbelig, og at bygningshøjden ville skæmme 
osv. Svend Aage kunne fortælle, at mødet selvfølgelig havde givet anledning til at man hos LABLAND havde 
revurderet en del ting, hvor de bl.a. har tegnet ind hvad man kan se af de nye bygninger oppe fra byen. 
Svend Aage var blevet bedt om at tage nogle fotos oppe fra byen, som LABLAND har brugt til at tegne 
konturerne ind fra de nye bygninger, som viser at der lige nu ikke er meget at se pga. af de nuværende 
træer på havnen. Pia kunne så fortælle, at det var lavet en aftale om at disse træer nu blev fældet efter 
aftale med ejeren af grundene. Vedr. jollehavnen så kunne Svend Aage oplyse, at det skitseprojekt som 
blev lavet i 2017 af A1 Consult, viste en placering af en jollehavn som foreslået, men at det kun gav mening 
i forbindelse med at den nuværende havn udvides, således at jollehavne ligger mere i læ. Derfor 
opretholdes forslaget, men som en senere etape. 

Desuden kunne Svend Aage fortælle, at han efter anmodning havde kontaktet direktøren for Teknik & 
Klima med hensyn til krav om hvor højt bygningerne skal være placeret i forhold til de fremtidige klimakrav, 
og svaret var, at højden skulle være 1,35 meter over det nuværende vejniveau, altså næsten i samme højde 
som de nuværende diger! Det er her vigtigt at forstå, at det der nu er udarbejdet, er et skitseprojekt til 
Haderslev kommune, som man så skal arbejde videre med, og at intet bliver udført uden de almindelige 
høringer der skal til. 

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

Svend Aage kunne oplyse, at den planlagte landdistriktskonference den 31. oktober i Vejle er blevet aflyst 
pga. valget dagen efter, og vil blive afholdt i det nye år. 

Det aftalte teamsmøde med Landdistrikternes Fællesråd den 25. okt. kl. 9.30 gennemføres hos Svend Aage. 
Connie deltager, men Svend Aage vil høre Mette Boel om det kan udsættes, da Bjarne er forhindret. 

Svend Aage kunne oplyse at han havde kontakt til Haderslev kommune for at vi i fællesskab kan blive enige 
om hvilke emner vi skal satse på i forhold til at blive friø, og har en aftale om et møde hos kommunen. I den 
sammenhæng er det vigtigt at emnerne er afstemt også i forhold til DKNT-projektet. 
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Under dette punkt drøftede vi så også planlægningen af at deltage i diverse andre sammenhænge, idet LAG 
Småøerne afholder tre online workshops. Den første afholdes den 25. okt. kl. 19 til 21 over emnet 
bæredygtighed. Her prøver Connie at koble sig på, idet Svend Aage samme aften skal deltage på rådhuset i 
fremlæggelsen at vores oplæg til at blive årets lokalsamfund. De næste workshops er hhv. den 9. nov. over 
emnet erhverv på småøerne og den 30. nov. over emnet det attraktive ø-liv. Vi aftaler senere om vi her skal 
være samlet eller kobler os på hver for sig. 

SaDS afholder et seminar på Brandbjerg Højskole den 25. og 26. november. Bjarne er tilmeldt fra SaDS og 
det blev aftalt at Connie også tilmelder sig arrangementet, og beboerforeningen betaler. 

Pkt. 6. Ansøgning årets lokalsamfund:  

Svend Aage har indsendt et oplæg så Aarø kan blive årets lokalsamfund, og er blevet indkaldt til at deltage i 
en 5 minutters forelæggelse på rådhuset tirsdag den 25. oktober fra klokken 16.30. Resultatet bliver 
meddelt deltager samme aften, når juryen har stemt. Svend Aage vil oplyse at præmien vil blive brugt til at 
fejre den nye visionsplan. 

Pkt.7. Repræsentantskabsmødet i SaDS:: 

Connie omtalte, at der på det kommende repræsentantskabsmøde, hvor hun og Bjarne deltager, bl.a. skal 
drøfte den rapport der er lavet fra projektet ”Landbrug på Småøerne – nu og i fremtiden” og efterlyste her 
hvad vi skulle mene fra øen i forhold til hvad SaDS fremover skal arbejde videre med i forhold til landbruget 
på småøerne. 

Rapporten kan findes på SaDS’s hjemmeside. 

Det blev her klart at der var meget forskellige holdninger til dette emne i bestyrelsen, og at bestyrelsen 
således ikke har nogen fælles holdning dette emne, hvor Connie og Bjarne må deltage i mødet på egne 
præmisser. 

Pkt. 8. Henvendelser og mails: 

Vi drøftede her hvordan vi fremover skal håndtere henvendelser til bestyrelsen fra medlemmer. Resten 
undlader jeg at referere. 

Pkt. 9. Planlægning af generalforsamlingen af Sammenslutningen af Danske Småøer i maj 2023 på Aarø: 

Svend Aage har påtaget sig at lave et budget for arrangementet og har modtaget nogle input hertil fra Lise i 
SaDS og har rettet henvendelse til både Mandø og Sejerø for at høre om deres erfaringer fra de tidligere år. 
Der vil være en egenbetaling for deltagerne på kr. 300,- og den pris kan muligvis sættes lidt op. Vi kan 
forvente et deltagerantal på mellem 50 og 60 personer, og så snart vi har et budget, går vi i gang med at 
søge tilskud forskellige steder, bl.a. hos Sydbank. 

Connie har drøftet med campingpladsen om de ville være interesseret i at hjælpe til med et arrangement 
for børnefamilie, og det er de ikke, så vi meddeler SaDS at der ikke blive noget sådan næste år på Aarø. 
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Pkt. 10. Næste møde med Ø-udvalget: 

Næste møde med Ø-udvalget er fastlagt til tirsdag den 15. november på rådhuset. Vi aftalte at Connie 
sender en mail ud på øen med at vi efterlyser punkter som man ønsker behandlet på mødet. Vi drøftede 
hvad vi kunne foreslå og kom frem til følgende emner:  

Vejsiderabatten fra broen op til byen trænger til opfyld. En diskussion om planlægningen af ombordkørsel 
til færgen. Infotavle ved færgen i Årøsund. Borgerservice i forbindelse med udenlandske tilflyttere (Pia). 
Opfølgning på vores projekter. Problemet med rotter og den manglende indsats fra Rentokil. 

Pkt. 11. Støtte til Øsby Købmanden: 

Vi har modtaget henvendelse fra Øsby Beboerforening om vi vil være med til at støtte op om Øsby 
Købmanden. De har valgt at tage initiativ til at man vil støtte købmanden ved at indkøbe gavekurve hos 
købmanden til nødlidende familier i området, og har spurgt om vi vil støtte op om dette initiativ. Lignende 
henvendelser er sket til menighedsrådet og Årøsund Bynævn.  

Vi var enige om at vi gerne støttet det moralsk men har ikke penge til opgaven, hvilket Svend Aage melder 
tilbage til dem. 

Pkt. 12. Hastighedsgrænser på Aarø:  

Connie kunne oplyse, at der er kommet en ny lov som giver lokalbefolkningen i landområdet mulighed for 
at kunne fastsætte hastighedsgrænser efter de lokale forhold. 

Vi er enige om at de hastighedsgrænser vi har på øen på hhv. 30 km og 40 km er passende, hvis de ellers 
bliver overholdt! 

Pkt. 13. Henvendelse vedr. app2go:  

Vi har modtaget en henvendelse fra en udbyder der tilbyder at lave en app2go med fokus på Aarø, og har 
sendt et link til en test side. Vi blev enige om at den sender vi videre til Allan og den gruppe der har 
arbejdet med apps i deres del af visionsplanen, så må de afgøre om det er noget vi kan bruge. 

Pkt. 14.  Eventuelt: 

Bjarne spurgte om vi måtte rulle sidepressendingerne på bålhytten op nu, og vi blev enige om at det venter 
til efter efterårsferien. 

Vi drøftede om der igen i år skulle sættes juletræ op på havnen med lys. Vi blev enige om at Bjarne sørger 
for at finde et passende juletræ og at vi sætter julelys på som vi plejer, som tænder og slukker sammen 
med belysningen ved toiletbygningen, da det ville blive en minimal udgift. 

Bjarne kunne oplyse, at Allan havde fået tidsbestemt den egestamme man havde fundet på øen hos 
Moesgaards Museum, og den er rigtig gammel. Indtil videre har Allan afholdt udgiften til denne 
undersøgelse, men det blev aftalt, at vi søger at finde penge til hel eller delvis dækning af den udgift, fordi 
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vi ønsker at opsætte noget af stammen på genforeningspladsen med en beskrivelse på som en del af Aarøs 
historie. 

Connie omtalte at vi til næste år nok selv bliver nødt til at købe vilde blomsterfrø så der er tilstrækkelig til 
bedet ved sportspladsen. Det var vi enige om at gøre. 

Svend Aage spurgte til om der havde været afholdt møde med den nye bestyrelse for fiskerne på Aarø, for 
at få en afklaring af forholdene omkring shelterne, men det var der ikke endnu. 

Pkt. 13.  Næste møde 

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

Næste møde aftalt til at være hos Allan Jensen onsdag den 23. november 2022 kl. 19.00 hvis har er 
hjemme, ellers hos Svend Aage. 

 

Aarø den 14. oktober 2022 – SAH 

 


