
Beretning for Årøsund Bynævn 2020 

Vi har ved slutningen af 2020 217 medlemmer. 

Der blev afholdt generalforsamling den 23.2.2020. Pga. corona regler, gik der noget tid, før 

Bynævnet blev samlet og fik sig konstitueret. Derfor blev det også først senere på året at 

vi fik udbredt nyheden om, at det er hele Årøsund landdistrikt, som kan blive medlemmer 

og deltage i arbejdet samt arrangementerne, som Bynævnet er med i. 

Foredrag med Anders Agger blev afholdt først i marts. Det blev en rigtig spændende aften 

med fuldt hus i Badehotellets festsal, hvor vi havde 210 deltagere. Ugen efter afholdelse af 

foredraget blev DK lukket ned pga. Corona. Vi var heldige, at vi nåede at få arrangementet 

afholdt. 

Vi har et aktivt aktivitetsudvalg, som har haft flere arrangementer planlagt. Der er afholdt 

teaterforestilling af Forsøgsscenen, 5 akter, i Badehotellets festsal, hvor der var fin 

deltagelse. Hotellet havde sørget for et lækkert kaffebord. 

Sct. Hans var planlagt, men måtte aflyses pga. nye Corona restriktioner 

Der var i samarbejde med Lokalhistorisk arkiv arrangeret Sønderjysk kaffebord, ifm. 100 

året for Genforeningen. Det blev et rigtig fint arrangement, som blev afholdt med 

restriktioner om 50 deltagere. 

Der var planlagt 4 fællesspisninger af ”Bare mænd” i 2020. Det var kommet rigtig godt i 

gang i 2019, og der blev en spisning i februar. Det arrangeres af en god stor gruppe af 

mænd, der kan lave spændende mad, der kommer ca. 60 hver gang. Det er en god måde 

at mødes på for områdets beboere, det er billigt og det er spændende mad. I resten af 

2020 måtte fællesspisningerne så aflyses som så meget andet. Men gruppen er klar til at 

samle os, så snart vi må igen. Der er afsat datoer for 2021, i september og december. En 

opfordring om at deltage. 

Strandrensning blev aflyst i 2020. 

Der blev i juli afholdt et rejseforedrag med Elise og Torbjørns datter Vibe. Hun og hendes 

mand viste billeder og fortalte om livet om bord på deres sejlbåd på en sejlads på 

Atlanterhavet – det var spændende at høre om. 

I august blev afholdt 2 møder ifm. Borgerbudgettering - fordeling af 50000 kr. til 

Landdistriktet. 

I efteråret har aktivitetsudvalget arrangeret vandring på Caminoruten, hvor der har været 

vandring fra kirke til kirke, med arrangeret fælles kørsel ud til start. Det har været en god 

fælles aktivitet, som gerne må gentages. 

I november var der i Haderslev Kommune planlagt, at der mange steder rundt i 

Kommunen skulle plantes et træ, til minde om 100 året for Genforeningen. Vi meldte os til 

at være med. Der blev plantet en eg den 20.11.2020 kl. 16. ved siden af legepladsen på 

molen. Pga. restriktioner blev det en lille flok, der kom og deltog. Træet blev plantet med 

hjælp af (Hans Peter Hansen og Ole Bang og ut.) og et par børn, som var med deres 



mormor. Bynævnet har forpligtet sig til at vande og pleje træet de næste 3 år. TV-Syd kom 

og tog billeder og fik Årøsund på landkortet. 

Lottospil og adventsmøde blev aflyst. 

Ud over de aktiviteter, som Bynævnet har været med arrangør af, så har vi deltaget i flere 

møder med Landdistriktsudvalget. Der har været møder vedr. projekt ”tilflytterbolig” samt 

”Min landsby” app. Min Landsby app kan blive et alternativ til en evt. hjemmeside.  

Der har været dialogmøde med Kommunen, hvor vi fremkom med ønsket om en 

forbedring af handicap venlig fortov fra Færgevej og hen til Medborgerhuset og 

parkeringsplads, samt forbedring af fortovet på Færgevej, især på nordsiden. Dette er 

ligeledes blevet taget op i en ansøgning til ”Byfornyelse”. Vi har fået afslag fraByfornyelses 

puljen. 

På dialogmødet med Landdistriktsudvalget blev der også fremlagt ønske om at få en plan 

for bekæmpelse af invasive planter som hyben. Dette har vi endnu ikke fået tilbagemelding 

på. Vi har også meddelt, at vi gerne vil deltage i det videre arbejde ift. et skovrejsnings 

projekt i området. 

Der har været sendt praj til kommunen om: 

Manglende græsslåning på stier til stranden. 

Vedr. manglende udsyn på vej. Pga. manglende nedskæring af hegn. 

Vedr. skiltning om teltplads, som medfører unødvendig kørsel hen af den lukkede vej på 

Sundparken. 

Bynævnet/formanden er noteret som modtager af Hjertestarteren til havnen, når den har 

været i brug, og skal komme retur efter klargøring til brug igen. 

Bynævnet/ Hans Peter Hansen, har forestået forbedring af grussti ved mosestien. Hans 

Peter fik hjælp af borgere fra området. Tak for det. 

Bynævnet har i 2020 givet Medborgerhuset 10000 kr i gave. Og har besluttet at give 

25000 kr. til broen i 2021. 

Nye tiltag i området: 

Der er oprettet et ”Brolaug” (Johannes Mathiesen, Henning Pedersen, Jørn Mejer og 

Christian Debel Jacobsen) som har arbejdet med at skaffe penge til erstatning af gammel 

bro, samt til evt. omklædning og sauna projekt. Mange fonde er søgt, men der er givet 

afslag i 2020. Brolauget har været ihærdige med at skaffe penge på forskellige måder, bla. 

ved salg af lodder til gevinster: en palle med træ (Skænket af Johannes Mathiesen) og 2 

Ipads (Skænket af Ole Bang og Bagebixen). Der har været stor velvillighed fra områdets 

beboere samt firmaer til at støtte op.  

Vi fik tildelt 56000 kr fra Landdistriktspuljen. 

Vi er i mål med broen, den er flot og blev indviet den 24.7.2021. Der er dagligt stor aktivitet 

ved broen af alle aldre. I sidste uge, fik vi meddelelse fra Nykredit, at de støtter projektet 



med 100 000 kr. Det er et godt arbejde af Bro lauget, som vi bare vil sige tusind tak for. De 

fortsætter med projektet ved broen. De har også indvilget i at tage sig af det næste bro 

projekt, som er mosebroen. Vi har søgt Landdistriktspuljen, og har fået 156750 kr. til 

mosebroen. Det er desværre ikke nok, så vi søger yderligere af borgerbudgetterings 

pengene. 

Nye energi muligheder: Der er oprettet en gruppe under Bynævnet, (Torbjørn Kristensen, 

Ole Bang og Christian D Jacobsen), som er i dialog med SEP (Strategisk Energi 

Planlægning) og Haderslev Landdistriktsudvalg ift. at kigge og undersøge nye muligheder 

for alternativ energi muligheder, når naturgas og oliefyr skal udfases. Der arbejdes på, at 

der bliver afholdt et stormøde i området, hvor borgere kan få viden om de nye muligheder. 

Vi synes, at Bynævnet med underudvalg, har gang i mange spændende ting, som vi håber 

at borgere i Årøsund Landdistrikt synes om og vil bakke op om. 

Tak til alle som har givet en hånd med i årets løb.  
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