
Medlemskab 2022 og nyt fra  
Aarøsund Bynævn 
 
 
Kære Borger 
 

 

Endnu et år er gået og det er nu tid til betaling af medlemskab af Aarøsund Bynævn. 

 

Bynævnets overordnede formål er at værne om og fremme Årøsunds Landdistrikts trivsel, miljø og kultur. 
 

Der afholdes årlig generalforsamlingen i Bynævnet torsdag den 24. februar 2022 kl. 19 i Medborgerhuset.  
og her har du mulighed for at lade dig vælge ind i bestyrelsen eller som suppleant hvis du har lyst til at gøre 
en forskel. Du er også meget velkommen til bare at møde op på en lytter, høre formandens beretning, 
stille forslag til bestyrelsen og stemme på bestyrelsens sammensætning. Husk at du skal have betalt 
kontingent for at kunne stemme.  
 

Bestyrelsens opgaver spænder bredt fra samarbejde med de kommunale myndigheder om særlige forhold 
i og omkring byen til at repræsentere bynævnet i byens øvrige foreningsliv. Byens foreninger arbejder tæt 
sammen, da adskillige interesser f.eks. medborgerhuset er fælles. Derfor er mange borgere medlem af 
flere foreninger. Bynævnet betaler ligesom de andre foreninger 5000,- kr. årligt til medborgerhuset.  
 

De faste årlige aktiviteter arrangeret af bynævnet, med hjælp af aktivitetsudvalget, er følgende: 
Fællesspisninger, strandrensning, Sankt Hans bål, adventskomsammen, årligt bankospil, vedligeholdelse 
af Fyrtårnsruten og bord/bænkesæt, opsætning af julebelysning samt opsætning af ”juletræ” i samarbejde 
med fiskeriforeningen. 
 

Bynævnet har i det forgangne år givet økonomisk støtte til opførelse af den nye badebro ved bunkeren på 
stranden og i form af aktivitetsudvalget, afholdt koncert med Rikke Thomsen samt arrangeret spændende 
fællesspisninger. 
 

Brolauget har formået at skaffe midler til badebroen og fuldføre projektet og er nu i gang med at forny 
mosebroen bag lystbådehavnen med lokal leverandør. Der har været afholdt flere møder med kommunen 
angående deres projekt med alternativ varme på Haderslev næs, når gas og oliefyr skal udfases. Næste 
skridt er et infomøde den 24. februar kl 17 i Medborgerhuset. Der udsendes separat indbydelse.  
 
Så vi kan holde dig opdateret med bynævnets nyhedsmail, vil vi bede dig om at sende os en email med dit 
navn, adresse, telefonnummer og email til: bynaevn@aarosund.dk . 

 
 

Kontingent til bynævnet 
Kontingent pr. person i hustanden er 100kr pr. kalenderår. 
 
Du kan betale for dit medlemskab : 

MOBILEPAY : box92064  
(der skal stå box uden 
mellemrum foran 
nummeret!) 
(Rosa Brøgger/Aarøsund 
bynævn) 
Husk at angive adresse 

BANKOVERFØRSEL til  
9731 / 747 000 2292 

Husk at angive adresse 

Direkte til et bestyrelsesmedlem  
(se bagside)  
med kvitteringen herunder 

 


