
Referat Borgerbudgetteringsmøde den 3. maj 2022 
 
Aarøsund Bynævn havde den 3. maj 2022 inviteret til første møde om borgerbudgetteringen i 
Aarøsund Landdistrikt. Der mødte 11. borgere op til mødet. 
 
Rosa Brøgger, formand for Aarøsund Bynævn, bød velkommen, og konstaterede at der var 
borgere fra Aarøsund, Flovt og Råde, og udtrykte håb om, at der med tiden vil komme flere 
deltagerne fra hele landdistriktet – herunder også Hajstrup. 
Bynævnet er igen tovholder og har ansøgt om midler i stil med de sidste år, så der er 50.000 
kr. til rådighed. 
Der er gennem årene givet tilskud til mange forskellige tiltag i landdistriktet, og mange har fået 
glæde af midlerne. (Gulv i medborgerhuset, borde/ bænke, badebro, mosestien osv.) 
Borgerne bliver engagerede i lokalområdet, og der skabes fælles relationer ift. de forskellige 
projekter. Pengene fra kommunen motiverer flere projekter og borgerne står sammen om 
projekterne 
 
Herefter lagde Rosa op til at deltagerne kunne komme med forslag.: 
 

• Fra Flovt kom ønsket om at en bænk i Flovt bliver udskiftet – evt. erstattet af et helt 
borde/ bænkesæt - placeret ved shelteren. Prisoverslag 6,250 kr. Endvidere rep. af 
bænk ved ”Ledhullet - Indgang til “flovt sande”  

 
• Fra Råde blev der udtrykt ønske om et antal ”opsamlingstænger” - en forlænget arm til 

opsamling af affald. Eksempelvis 15 stk. a 100 kr. - alt 1500 til hele landdistriktet 
 

• Fra Aarøsund kom der ønsker om: 
 

• Tilskud til opstart af en ”medicinsk have” (klosterhave). Et opstartsbeløb til krydderurter 
- ca. 1000 
 

• Medborgerhuset søger om tilkast til ny varmepumpe 4.500 kr. Der er givet tilskud på 
10.000 fra Haderslev Kommune 
 

• Tilskud til skulptur. Opsætning af ”træskulptur” – en torsk lavet af kunstneren Mariane 
Ladegaard, der har laver flere store naturskulpturer af genbrugstræ. 
 

• Tilskud til skilt information om området suppleret med private annoncører. 
 

• Tilskud til 4 skilte til opsætning ved vandet “fare undervandsstrøm” tilbud: 2.183,75 
 

• Tilskud til borde/ bænke sæt til shelteren samt flis alt 15.000 
 

• Tilskud til markering af badebroens et års fødselsdag 5.000 
 

• Hjemmeside opdatering 4.000 (www.aarosund.dk) 
 

Efter ”opsamlingsrunden” var der enighed om at Bynævnet laver en indstilling til mødet den 8. 
juni.  
 
Rosa takkede for fremmødet og forslagene. 

http://www.aarosund.dk/


Borgerbudgettering 2022/  
indkomne forslag, forslag til fordeling og beslutning 
 

Nr. Emne Ansøgt Bynævnets 
forslag til 
tilskud 

Godkendt 
på mødet 
den 8. juni 
2022 

1 Re. eller udskiftning af bænk i Flov. 
Evt. erstattet af et helt borde/ 
bænkesæt - placeret ved shelteren. 
Prisoverslag 6,250 kr. Endvidere rep. 
af bænk ved ”Ledhullet - Indgang til 
“flovt sande”  ca. 3.200 kr. 

9.450 9.450 9.450 

2 ”opsamlingstænger” - en forlænget 
arm til opsamling af affald. 
Eksempelvis 15 stk. a 100 kr. - alt 1500 
til hele landdistriktet 

1.500   

3 Opstart af en ”medicinsk have” 
(klosterhave). Et opstartsbeløb til 
krydderurter. 

1.000 1.000 1.000 

4 Udskiftning af vramepumpe i 
Medborgerhuset. Pris. 14.500 kr. Der 
søges om 4.500 kr. Der er givet tilskud 
på 10.000 fra Haderslev Kommune. 

4.500 2.000 2.000 

5 Tilskud til etablering af træskulptur i 
Aarøsund. Med hjælp fra kunstneren 
Mariane Ladegaard opsættes en 
skulptur i genbrugstræ et godt sted i 
Aarøsund. En ”torsk” i størrelsen 1,5 m 
høj og 4 m lang fremstilles i 
samarbejde med kunstneren, Vi 
skaffer genbrugstræ og skruer. 
Mariane sørger for resten 

20.000 13.300 13.300 

6 Tilskud til omlægning og drift af 
hjemmesiden aarosund.dk 

4.000 4.000 4.000 

7 Tilskud til nye informationsskilte i 
Aarøsund og på Aarø- med betaling 
for privat annoncering, men tilskud fra 
Borgerbudgetteringen for almen 
nyttigt 

4.000 3.000 3.000 

8 Skilte ved badebro 2.284 2.250 2.250 
9 Borde/ bænke sæt samt flis ved 

shelter 
15.000 15.000 15.000 

10 Et års fødselsdag for badebroen  5,000   
     
 Samlet 65.534 50.000 50.000 



 
Referat Borgerbudgetteringsmøde den 8. juni 2022 
 
Aarøsund Bynævn havde den 8. juni 2022 inviteret til det andet møde om 
borgerbudgetteringen i Aarøsund Landdistrikt. Der mødte 12. borgere op til mødet. 
 
Rosa Brøgger, formand for Aarøsund Bynævn, bød velkommen, og resumerede fra det første 
møde, hvor der var forslag for sammenlagt 66.000 kr. 
 
I forlængelse af beslutningen fra sidste møde om at Benævnet skulle præsentere et forslag til 
fordeling, fremlagde Jørn Mejer Bynævnets forslag, der holder sig indenfor de bevilgede 
50.000 kr. 
 
Der var bred opbakning til forslaget, og få spørgsmål og kommentarer. 
 
Bl.a. blev forslaget vedr., en træskulptur drøftet, og det blev besluttet at såfremt projektet ikke 
kan realiseres i Skelbjergparken – kan det bevilgede beløb overføres til parken til brug for  
beplantning og træer. Dette dog under forudsætning af at der laves en låneaftale gældende 
for 10 år med ejeren af arealet. 
 
Projekterne skal gennemføres senest den 1 april 2023 
 
Der blev drøftet flere andre forslag, og et forslag vedr. musik til solnedgang blev overført til 
Bynævnets Aktivitetsudvalg. 
 
Fordelingen af Borgerbudgetteringen lanceres på Facebook og hjemmesiden.  
 
Bynævnet sender til Kommunen. 
 
Rosa takkede for fremmødet og afsluttede mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


