
Beretning for Årøsund Bynævn 2021 

Vi har ved slutningen af 2021 172 medlemmer. Nu i 2022 er der 176, hvor af nogle er nye. 

Det er færre end i 2020, hvor vi havde 219 medlemmer. Vi kan jo spørge ud i 

forsamlingen, er det pga. corona år, vi har ikke haft så mange arrangementer, og derfor 

ikke mindet om medlemskab af Bynævnet - eller er der noget andet som gør, at man ikke 

har ønsket medlemskab. Vi hører gerne fra jer. der ikke har ønsket medlemskab de 

seneste 2 år. 

Vi afholdt først generalforsamling 17.8.2021 pga corona regler. 

Vi har igen i år haft et samarbejde med Landdistriktsudvalget bla. via dialogmøde, hvor 

følgende emner har været med på mødet: 

Handicapvenlig gangsti fra Færgevej og frem til parkeringsplads samt Medborgerhus. 

Forbedring af fortov på norsiden af Færgevej. 

Salg af huse i Årøsund som flexhuse, og det det kan medføre bla. tomme huse i 

vinterhalvåret og manglende deltagelse i lokalsamfundet. Hvor meget kan et område som 

Årøsund Landdistrikt klare – og kan der være områder som f.eks. villaveje, der bliver for 

”døde”. Det er ikke godt for et lille samfund. 

Reparation af veje – f.eks. de delvise private veje.  

Henvisningsskilt til toilet fra området ved badebroen. 

Brolauget har gjort et stort arbejde med at få samlet penge ind til badebro og til området 

ved badebroen. En stor tak skal lyde til Brolauget ( Johannes M, Henning P, Jørn M og 

Christian DJ) – uden dem, havde vi ikke fået den fine badebro bygget. Mange lokale 

firmaer samt privatpersoner har støttet økonomisk op om projektet – tak for det. Vi har 

også været heldige med penge fra fonde og at mange støttede op om de lotterier, som 

blev udbudt. 

Den 24.7. kunne vi indvi broen. Der deltog over 100 personer i alle aldre, og det blev nogle 

hyggelige timer hvor broen blev afprøvet. 

Brolauget fik også udskiftet de meget slidte bænke samt borde/bænke sæt på arealet ved 

broen. Vi ser dagligt mange benytte såvel bro, bænke samt borde/bænke. Det er en stor 

fornøjelse at se, at det er blevet taget godt i mod og bliver brugt flittigt. 

Brolauget har søgt Kystdirektoratet om evt. mulighed for at opsætte et 

madpakkehus/omklædnings hus bag ved bunkeren. Det kan gå helt hen i efteråret, før vi 

kan få en tilbagemelding fra Kystdirektoratet. Hvis de giver tilladelse til dette, så vil der 

blive indkaldt til et borgermøde om de muligheder, der kan være. 

Brolauget har det næste projekt i gang, som er en ny bro over mosen nord for 

lystbådehavnen. Vi har fået tilsagn om penge fra Landdistruktspluljen, 

borgerbudgetteringen samt fra Norlys. Så her i foråret starter den lokale Bådbygger og 



Bedding med at udføre projektet – Det skal stå færdigt 1.6.2022. Så hold øje med 

indbydelse til indvielse af broen. 

Vi har et aktivitetsudvalg her i Årøsund, som har rigtig mange ideer til forskellige aktiviteter 

til gavn for alle i området. Desværre har Corona ”spændt ben” for meget af det. Men de 

kommer stærkt igen. Og der er flere ideer til aktiviteter, som gruppen gerne vil fortælle 

mere om. Og hold øje med indbydelser til disse arrengementer. 

Der blev opsat 4 nye bænke på stier i Råde og Årøsund – Dette for Borgerbudgetterings 

penge bevilget i 2020 – Tak til Mette og Erik for at bygge bænkene, og tak til Erik, Hans 

Peter, Finn, Christian for opsætning. 

Der har været afholdt Strandrensning, hvor Dannevirkeskolen deltog med en stor gruppe 

af flittige elever. De kom tilmed med kage til kaffen efter endt arbejde. Det er dejligt at 

mange har tid og lyst til at være med til at holde vores område rent og pænt – tak for det. 

Vi ved også, at mange har en pose med, når de går tur, og så bliver der samlet affald – 

der er desværre nogen som ikke selv kan finde ud af at putte affald derhen, hvor det skal. 

Aktivitetsudvalget arrangerede koncert med Rikke Thomsen – det blev afholdt i SMUK´s 

lokaler med corona restriktioner – 50 deltog. Et rigtigt fint arrangement, som vi jo roligt kan 

gentage, når der ingen restriktioner er mere. 

Vi afholdt Sct. Hans, og der kom rigtig mange til en dejlig Sct. Hans aften. Med båltale og 

sang. Og Sonjas fine heks blev futtet af. Tak til gruppen, der stod for Sct. Hans. 

”Bare mænd” som havde planlagt 4 fællesspisninger, fik afholdt spisning den 24.9. med 

god mad og musik.  De havde planlagt en god julespisning, som desværre måtte aflyses. 

Vi håber meget at hele gruppen af ”Bare mænd” fortsætter med at arrangere 

fællesspisninger. Tak for jeres indsats – I er super gode til at hygge om os lave god mad. 

Aktivitetsudvalget arrangerede en kunsttur til ”Nordart” i Tyskland den 3.10. Tak til Ulla for 

ide og koordinering af kørsel. Vi var enige om, at det kunne godt gentages. 

Årets bankospil blev afholdt den 24.10. Tak til Hans Peter for styring af arrangementet. 

Formanden har været inde på kommunen den 28.10, for at fremlægge ansøgningen om 

årets lokalsamfund. Der var 9 gode fremlæggelser, og et udvalg fra kommunen valgte 

Skovby til ”årets lokalsamfund” tillykke til dem. 

Adventsmødet blev afholdt den 7.12. Tak til Else, Birgit og Inge Marie for styring af 

arrangementet. 

Nyt tiltag under Bynævnet – gruppen ( Torbjørn Kristensen, Ole Bang, Christian D 

Jacobsen) der  undersøger og arbejder på at finde en alternativ varmekilde, når gas- og 

oliefyr skal udfases. De er i dialog med SEP (Strategisk Energi Planlægning) og Haderslev 

Landdistriktsudvalg. 

Vi har i dag afholdt 1. møde om et evt. projekt om fælles alternativ energi/varme. Der var 

stort fremmøde, og med endnu et møde den 3.3. Der blev stillet mange gode spørgsmål – 



det ser ud til, at der er noget, som kan arbejdes videre med – på sigt på hele Haderslev 

Næs. 

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. Kom gerne med jeres 

ideer. 

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

Husk, hvis du ønsker at modtage Nyhedsbreve fra Bynævnet, så send os en email med dit 

navn, adresse, telefonnummer og email til: bynaevn@aarosund.dk eller skriv dig på sedlen 

i dag. 

 

Formand 

Rosa Brøgger 
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