
Nyhedsbrev fra Årøsund Bynævn 

 

 

Generalforsamling:  

Bynævnet har afholdt generalforsamling den 28.2.2023. Se vedhæftede beretning og 
referat fra generalforsamlingen. 
Bestyrelsen ser nu således ud: 
Formand:  Rosa Brøgger 
Næstformand: Hans Peter Hansen 
Sekretær:  Jørn Mejer 
Kasserer:  Marie Hildebrandt 
Menig medlem: Ole Bang 
Suppleanter:  Mette Heebøll 
    Birthe Hauge 
 
Kontingentopkrævning: 
Vi har været rundt og husomdele kontingentopkrævning sidst i januar måned, og håber at 
mange flere ønsker at blive medlemmer igen eller som ny. Prisen for et medlemskab er 
100 kr/person for 2023. Hvis du ikke har betalt kontingent for 2023 kan du stadig nå det. 
Vi udlodder 2 x gavekort a 500 kr til Øsby købmand, blandt alle medlemmer der har 
betalt kontingent i år inden den 1.5.2023. 
Du kan indbetale via mobilpay til – box92064 – Husk at angive adresse. 
Eller via bank til – reg nr. 9731/ kontonr. 747 000 2292 – husk at angive adresse.  
 
Borgerbudgettering 2023: 
Haderslev Kommune har igen i 2023 afsat 50.000,00 kr til borgerbudgettering i 
landdistriktet, og vi opfordrer hermed alle til at komme med forslag til projekter i Aarøsund 
Landdistrikt, så pengene anvendes bedst muligt og til gavn for flest mulige i landdistriktet. 
Vi har derud over penge fra sidste år, hvor projekter ikke har kunnet gennemføres, og vi 
har søgt om at overføre pengene til dette års projekter. 
 
Informationsmødet afholdes i år  
Mandag den 8. maj kl. 19 i Årøsund Medborgerhus, 
der er tilmelding på mail: bynaevn@aarosund.dk.  
På informationsmødet kan man fremlægge forslag til projekter, som vil blive drøftet, og 
som der kan arbejdes videre med. 
 
Det besluttende møde afholdes  
tirsdag den 6. juni kl. 19 også i Årøsund Medborgerhus. 
 
 
 



 
Fokusplan for området: 
Arbejdet med Fokusplanen for Aarøsund Landdistrikt fortsætter.  

Efter informationsmødet den 24. januar 2023 er der nedsat et antal arbejds-/ 
skrivegrupper, der arbejder med infrastruktur, natur, aktiviteter, erhverv, promovering m.m. 
Der er afholdt møder i næsten alle grupper, og arbejdet fortsætter indtil august, så der kan 
afholdes nyt borgermøde senest i september. Det er planen at vi på mødet i efteråret kan 
lancere forslag til Fokusplan, så denne kan godkendes lokalt - inden afsendelse til 
Kommunen inden årets udgang. 

Er der spørgsmål eller er der flere interesserede, der vil indgå i arbejdet - kan man 
kontakte Jørn Mejer på mail. joernmejer@gmail.com 
 
Nyt fra varmeudvalget: 
Henrik Bilefeldt/Sustain har meldt følgende ud for en uge sigen: 
Sustain har indsendt projektforslaget til Haderslev kommune. Så nu afventer vi en 
godkendelse og forventer den inden længe. Sustain har en aftale med Aabenraa 
Fjernvarme om, at der nu skal laves en rådgiveraftale for det videre arbejde efter en 
godkendelse af projektforslaget. 
  
Henrik Bilefeldt skriver ligeledes at det betyder, at når det godkendte projektforslag 
kommer så udsendes der et informationsbrev om det kommende projekt og økonomien for 
den enkelte med henblik på at skaffe tilslutninger nok til at begynde projekteringen af 
termonettet.” 
  
 
Fra varmeudvalget er der indsendt spørgsmål til politikerne, som vi stadig mangler svar 
på: 
Udpluk af skrivelse: 
”Havde jeg som enkelt person installeret en varmepumpe havde det været muligt at søge støtte 
til dette. MEN fordi vi i Årøsund har en holdning at fællesskabet kan mere, og er klart en fordel 
for en lille landsby, så kan man ikke få tilskud fordi vi laver det i et’ stort fællesskab. 
Jeg har derfor brug for at du/I hjælper mig med at forstå hvorfor at et fællesskab ikke kan få 
tilskud til at nedbringe et stigende CO2 udslip, men havde vi købt 125 larmende varmepumper 
med en ude del, så kunne være enkelt søge tilskud. 
Her i Årøsund giver dette ikke nogen mening. Det gør det heller ikke i de landdistrikter der 
måtte gå ind i et forpligtende fællesskab, for at løse varme problemet i deres områder. 
Så jeg håber så meget at du/I vil ta’ den skrivelse med i Landdistriktsudvalget og kæmpe for at 
alle bliver behandlet fair, og vi på den måde fremskynder nedsættelsen af CO2 afgiften. 
Med venlig hilsen f/Varmeudvalget under Årøsund Bynævn” 
 

Energiministeren har svaret, at han medtager vores henvendelse til det kommende møder 
vedrørende puljer til grøn omstilling. 
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Kommende arrangementer: 
 
Færgevejs loppemarked lørdag den 3. juni kl. 10 – 16.  
Se opslag på facebook. 
 
Fællesspisning:  

fredag den 9. juni kl. 18.30 i Medborgerhuset 
Denne aften serveres forret, hovedret og dessert. Kom og vær med. 
Pris 75 kr. pr. person. Børn halv pris. 
Drikkevarer kan medbringes eller købes i Medborgerhuset. 
Tilmelding på mobilpay box ”bare mænd” Skriv:  2559RL 
Fællesspisning i 2023 – sæt kryds i kalenderen fredag den 22. sept. og den 8. dec. 

 
Sct. Hans fredag den 23. juni på stranden foran Badehotellet. 
Se senere opslag på facebook 

 
 
Få Nyhedsmail via mail. 
Vigtigt Så vi kan holde dig opdateret med Bynævnets nyhedsmail, hvis du endnu ikke 
modtager det, vil vi bede dig om at sende os en mail med dit navn, adresse, 
telefonnummer og mail til: 
 bynaevn@aarosund.dk  Fortæl det til din nabo. 
 
På Bynævnets vegne 
Rosa Brøgger 
 
 
Fodnote: 
Bynævnet har fået henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse/Anne-Marie Skjerk. 
Hun søger flere indsamlere i Årøsund til landsindsamlingen til Kræftens Bekæmpelse  
                           søndag den 16. april 2023. 
 Hvis du har tid og lyst, så send en sms til Anne-Marie Skjerk tlf. 51162339. 
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