
Nyhedsbrev fra Årøsund Bynævn 

OBS OBS - Ny dato for Generalforsamling. Vi har været nødsaget til 
at ændre dato for generalforsamlingen pga. forsamlingsforbuddet. 
 
Generalforsamlingen flyttes til tirsdag den 17.8.2021 kl. 19.30. 
Før generalforsamlingen er Bynævnet vært ved sildebord kl 18.30. 
 
Strandrensning: 
Vi afholder strandrensning søndag den 9.5.2021 i samarbejde med Dannevirkeskolen. Vi 
mødes ved bunkeren kl. 14. Vi håber at der er mange friske hjælpere, som kommer med 
sin spand eller pose og deltager i at forfine vores dejlige område. Der vil efterfølgende være 
kage, kaffe, te og en forfriskning. 
 
Borgerbudgettering: 
Vi har igen tilmeldt Landdistriktet til Borgerbudgettering 2021, hvor der igen er kr. 50.000,00 
til fordeling til projekter i Landdistriktet. 

1. Møde afholdes mandag den 21.6.2021 Kl. 19 i Medborgerhuset - her modtages 
ideer, som arbejdes videre med. 

2. Møde afholdes tirsdag den 17.8.2021 kl. 17. I Medborgerhuset - her fremlægges 
projekter med budget, og der stemmes om hvilke projekter, der får del af 
Borgerbudgetteringen, og hvor meget hvert projekt får tildelt. 

Nye bænke opsat i området: Der er blevet opsat 4 nye bænke på vandrestierne i området 
omkring Årøsund og Råde, midler fra Borgerbudgetteringen. Bænke bygget af Mette 
Heebøll og Erik Rasmussen. Et godt hold af frivillige fik dem sat op. Så gå en tur i området 
og få et hvil på de fine bænke. Tak for godt arbejde til alle. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brolaug nyt: 
Der er indsamlet penge blandt lokale både private og firmaer, til en fin ny badebro ved 
bunkeren, og vi er så heldige, at vi også har modtaget penge fra Landdistriktspuljen. Broen 
er påbegyndt og forventes at være færdig i løbet af maj 2021. Vi melder mere ud omkring 
indvielse af broen. Stor tak til vore sponsorer til lotterierne: JM ScanByg – Ole Bang Jensen 
og Bagebixen.  
 
Vi har også en bro på Caminoruten, der går over mosestien. Mange lokale og vandrere 
på Caminoruten melder om besværlig vandring på dårlig fremkommelig bro, den trænger 
voldsomt til fornyelse. Derfor har vi søgt Landdistriktspuljen om støtte til broen. Vi er så 
heldige at vi har fået tildelt det fulde beløb på 156.750 kr. til broen, og den bliver nu bygget i 
efteråret 2021. 
 
Energiudvalg: 
Der er oprettet et energiudvalg, som undersøger muligheder for alternativ energi/varme 
muligheder, når olie- og gasfyr skal udfases. 
Der arbejdes på at der kan indkaldes til et stormøde om emnet i samarbejde med Øsby 
beboerforening. Der vil komme mere information ud, så snart vi kan. 
 
Arrangementer: 
Arrangementet med Rikke Thomsen den 30.5.2021 bliver afholdt i SMUK lokalerne på 
Louisevej med deltagelse af 50 personer. Der vil komme nærmere besked ud om 
arrangementet til de tilmeldte. 
 
Fællesspisning genoptages, når vi igen må samles, så hold øje med opslag om det. 
 
Sct. Hans: Vi håber at kunne afholde Sct. Hans aften i år, men det er endnu uvist. Hold øje 
med opslag om det. 
 
Haderslev Kommune vil gerne have samlet viden over stier og ruter i 
kommunen/landdistriktet. De søger lokale personer, som vil hjælpe med at få overblikket 
i vores område. Hvis der findes nogle, som har lyst til at hjælpe med det inde projekt, så 
hører vi (Bynævnet) gerne fra jer. 
 
Bliv medlem af Årøsund Bynævn (Årøsund Landdistrikt). 
Vi håber igen i år at kunne få mange nye medlemmer. Du kan stadig nå at blive medlem. 
Kontingent til Bynævnet (gyldigt et kalenderår af gangen) 
Kontingent pr. Person i husstanden mellem 18-64 er 60 kr. årligt. 65 år eller derover 50 kr. 
årligt. 
Du kan betale for dit medlemskab : 
MobilePay: box92064 - Husk at angive adresse. 
Bankoverførsel til 9731 / 7470002292 - Husk at angive adresse. 
Direkte til et bestyrelsesmedlem 
 
Vigtigt 
Så vi kan holde dig opdateret med Bynævnets nyhedsmail, vil vi bede dig om at sende os 
en mail med dit navn, adresse, telefonnummer og mail til: bynaevn@aarosund.dk 
 
På Bynævnets vegne Rosa Brøgger (Den 1.5.2021) 
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