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Rosa bød velkommen til generalforsamlingen, hvor godt 40 personer deltog. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
Henning Christoffersen blev foreslået som dirigent og valgt. 

Henning konstaterede at generalforsamlingen skal afholdes inden 
udgangen af februar. Det lykkedes lige. Derefter at indkaldelsen var sket 
rettidigt. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
Se selve beretningen nederst i referatet.  

Forespørgsel vedr. Kystdirektoratets afslag vedr. madpakkehuset, og 
opfordring til at man ikke accepterer afslaget. Rosa opfodrede til at man 

kontakter Brolauget for evt. nyt forsøg eller alternative løsninger. 
Flere mødedeltagere har erfaret at beslutninger fra Kystdirektoratet er 
vanskelige at ændre. Eksempel fra Lystbådehavnes seneste henvendelse til 

direktoratet. 
Det blev anbefalet at man tager Kommunen med som medspiller ift. evt. 

transportabel madpakkehus/ omklædning. 
 

Beretningen blev godkendt. 

 
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det 

      forløbne år. 
 Pablo gennemgik regnskabet for 2022. 

Regnskabet blev godkendt 

 
Opfordring fra generalforsamlingen til at man overgår til foreningernes 

Conventus webregnskab. 
Opfordring fra dirigenten til at regnskabet udsendes inden 
generalforsamlingen fremover - herunder også budget for det kommende 

år. 
 

4. Indkomne forslag, hvis sådanne foreligger. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse 
          af kontingent.  

 Pablo gennemgik forslag til budget  
Snak om arrangementsbudget og rengøring. 
Budgettet blev godkendt  

 
6. Valg af foreningens formand, hvis denne er på valg. 

Formanden er på valg i lige år. 

Aarøsund Bynævn 
Referat Generalforsamling  

28. februar 2023 



2 

 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Hans Peter Hansen og Pablo Nowak.  

Hans Peter genopstillede. Mette Heebøll stillede op til bestyrelsen, ligesom 
Maria Hildebrandt. Mette Heebøll trak sig, og valgt blev Hans Peter og 

Maria. 
 

8. Valg af suppleanter. 

Der skulle vælges 2 suppleanter. 
Mette og Pablo stilede ops, ligesom Birthe Hauge.  

Pablo trak sig, og valgt blev Mette og Birthe. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Revisorer er Olav og revisorsuppleant er Nancy. Begge blev genvalgt. 
 

10. Eventuelt. 
Forslag om, i samarbejde med Kommunen, at retablere vejrstationen på 
fyrtårnet. Folk husker navne på vejrstationen under vejret og det vil være 

god reklame for Aarøsund. Investeringen er ca. 200.000 kr. 
Hvis der blandt medlemmerne er interesserede der vil hjælpe med at få det 

finansieret– kan de henvende sig til Eigil Schmidt. 
 

Der var spørgsmål fra generalforsamlingen - betyder det noget at ”Helene” 
ikke længere anløber Aarøsund, da skibet er solgt. Det var vurderingen at 
det ikke betyder så meget. Det der er vigtigt, er at Aarøsund har gode 

aktiviteter, så kommer gæsterne nok. 
 

Henning afsluttede generalforsamlingen, og Rosa takkede forsamlingen for 
en god generalforsamling, og Pablo for mange års indsats som kasserer. 
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Formandens beretning for 2022.  
 
Medlemmer 188 i 2022. Vi har budgetteret med at nå på 200 medlemmer i 2023.  
På nuværende tidspunkt er vi på 115, og det er færre end vi plejer på dette tidspunkt.  

Så kan vi jo være nysgerrige på, om der er nogen der ikke synes om det vi går og 
laver? Vi vil gerne høre om det.  

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

aktiviteter til gavn for alle i området. Der blev bla. afholdt foredrag onsdag den 
20.4.2022 kl. 19 med Jens Christian Gjesing – ”Hvad skal vi med EU” 

Loppemarked langs Færgevej i Årøsund lørdag den 11.6. kl 10 – 16. Der blev 
solgt mange pølser, sodavand og øl.  

Vi afholdt Sct. Hans, og der kom rigtig mange til en dejlig Sct. Hans aften. Med båltale 
og sang. Tak til gruppen, der stod for Sct. Hans.  
Come together den 14.7.2022. Aktivitetsudvalget havde søgt midler til afholdelse af 

et syng / dans arrangement, som skulle foregå på stranden ved Bunkeren. ”Kom og 
mød din nabo eller en turist”. Vejret blev lidt blæsende, så arrangementet blev flyttet i 

sidste øjeblik til Galleriet på Færgevej, hvor Marie og Jørn åbnede Galleriet, så 
arrangementet kunne gennemføres. Tak for det. Det blev en super hyggelig aften, hvor 
der blev sunget og danset og store og små, indfødte og turister hyggede sig. En aften 

som godt kan gentages.  
Tur til NordArt. – Stor kunst –den 17.9.2022. Aktivitetsudvalget indbyder til fælles 

udflugt til NordArt, Nordeuropas største udstilling af samtidskunst i Rensborg 50 km 
syd for grænsen. Udstillingen finder sted i hallerne til et tidligere jernstøberi og i 
parken ved støberiet og byder på storslåede oplevelser.  

Vinsmagnings aften med Bay Martin – den 24.11.2022. Det blev en rigtig 
hyggelig aften med gode vine, dejlig suppe og gode fortællinger. Der deltog 19 

personer. Vi ved at der er et arrangement mere på vej.  
Tak til alle i aktivitetsudvalget for deres indsats i 2022. 
  

Borgerbudgettering 2022:  
Informationsmødet var i år torsdag den 3. maj kl. 19 på Flovt Bygade 25, 

Beslutningsmødet afholdes Onsdag den 8. juni kl. 19 på Flovt Bygade 25.  
Vi havde valgt at afholde det i Flovts forsamlingshus, som også er en del af Årøsund 
Landdistrikt.  

Vi ved i skrivende stund at nogle projekter ikke kan nås inden indberetning den 
1.4.2023. og nogle bliver slet ikke til noget. Der er søgt om, at pengene må overføres 

til næste år og næste borgerbudgettering – og det er bevilliget.  
 
Fokusplan: 

Fokusplan møde tirsdag den 24.5. blev aflyst pga for få tilmeldinger. 
Fokusplan møde afholdes mandag den 10. oktober kl. 19. Her guidede Landdistrikts 

koordinatoren Bitten Jensen os igennem en brainstorm. Der kom ideer til udvikling i 
vores område. Vi fortsatte det videre arbejde med fokusplanen tirsdag den 24. januar 

2023 kl. 19 i Medborgerhuset Her kom der info fra Haderslev Kommune om: En 
strategisk-fysisk udviklingsplan for Aarø, som også vedrører Aarøsund. En strategisk-
fysisk udviklingsplan er en helhedsorienteret plan. Den indeholder både vision og 

strategi samt kortlægning og fysisk planlægning. Dansk Kyst- og Naturturisme og 
Haderslev Kommune udarbejder udviklingsplanen i samarbejde med rådgiver og øvrige 

interessenter. Den strategisk-fysiske udviklingsplan forventes at forholde sig til, 
kvalificere og bygge videre på tidligere planer og projekters afsæt. Efter info fra 
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Haderslev Kommune fortsætter vi med arbejdet med vores Fokusplan som jo sikkert 
påvirkes af den info vi får denne aften. Ved første møde kom der bl.a. emner som: 

Fællesskab, natur, kulturelle aktiviteter, energiløsninger, diversitet, erhverv, turisme, 
lejeboliger, prøveboliger, byggegrunde, trafik, legepladser og promovering af 

landdistriktet. Der blev nedsat 5 – 6 mindre ”skrive”- grupper ud fra emnerne: Natur, 
Energi, Infrastruktur, Aktiviteter, Bosætning og Erhverv/ promovering. Der arbejdes 
videre i grupper med de mange emner, hvor du som boger i landdistriktet, får 

mulighed for at præge den videre proces og indholdet i en kommende fokusplan, der er 
en slags fælles ønskeliste for Aarøsund Landdistrikts fremtid. Der er oprettet grupper 

som arbejder videre med de forskellige emner. Det hører vi nærmere om.  
 
Fællesspisning: 

“Bare mænd” afholder fællesspisning 4 gange i år Alle fællesspisninger er en stor 
fornøjelse, der er mange som bakker op. Til julefrokosten var vi tæt på 70 deltagere. 

fredag den 9. december kl. 18.30 i Medborgerhuset Denne aften var der musikalsk 
indslag af dygtige lokale musikere. 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.  
 

Strategisk energi planlægning SEP (Alternative varmekilder)  
Termonet skal gøre det nemmere at opvarme huse, dér hvor fjernvarme ikke er en 

mulighed. Men for det skal lykkes, skal lokalsamfund stå sammen. Idéen er så god, at 
ministeren nu skal præsenteres for den. Borgerne i Aarøsund er fanget i et mindre 
hovedbrud. Størstedelen af borgerne har i dag dyre naturgasfyr til at opvarme deres 

hjem, og samtidigt har de fået meldingen fra Haderslev Fjernvarme, at det er for dyrt 
at anlægge fjernvarme i byen med 310 indbyggere. Men en gruppe af byens lokale 

ildsjæle har gang i et projekt, der måske kan være med til at få priserne på varme 
tilbage til et niveau, der minder om naturgaspriserne før krigen i Ukraine, der har ført 
stigende gaspriser med sig. Det er ikke træpillefyr eller selvstændige varmepumper, 

men derimod et fælles varmesystem der kaldes for termonet.  
 

Varmeudvalget:  
Der blev afholdt infomøde vedr alternativ varme mandag den 12.9.2022. Grøn varme 
til dig og dine naboer/Alternativ varme på Haderslev Næs. Torbjørn Smidt Kristensen – 

Ole Bang Jensen – Christian Boysen og Christian Debel Jacobsen, som udgør det lille 
”Varme udvalg” under Årøsund Bynævn, indbyder i samarbejde med Henrik Bielefeldt 

fra Sustain til det næste infomøde onsdag den 4. januar 2023 i Medborgerhuset.  
Der har været 2 udregnings dage som var godt besøgt, og der var positiv stemning. Vi 
forventer at det kan blive til noget, men afventer at der kommer meddelelse ud, hvor 

vi skal underskrive en bindende tilmelding. Vi forventer det kommer ud til alle i e-boks. 
Vi siger foreløbig tak for varmeudvalgets indsats til det fælles bedste.  

Mosebroen: 
Søndag den 19. juni kl. 11 blev Mosebroen indviet. Brolauget har været de styrende i 
Mosebros projektet, og har søgt midler til projektet. Det viste sig, at der var penge 

tilovers til dette projekt, og vi søgte såvel Norlys og Landdistriktspuljen om at måtte 
bruge de overskydende penge til forbedring af shelterplads, som ligger på Caminoruten 

nord for lystbådehavnen. Brolauget søgte kommunen om at måtte sætte endnu en 
shelter op, og ansøgningen blev sendt videre til Kystdirektoratet. De har her først i 
2023 givet tilladelse til at sætte endnu en shelter op. Der arbejdes derfor videre i 

Brolauget.  
Projektet med et evt. madpakke/omklædningshytte henne ved badebroen har vi fået 

foreløbig afslag til fra Kystdirektoratet.  
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Stier: 

Bynævnet afholdt sammen med Haderslev Kommunes Landdistriktsudvalg et 
arrangement søndag den 21.8.2022: Vil du med på opdagelse, Find stier og ruter i 

naturen med app’en Ride with GPS Vi var heldige med vejret, og der mødte 50 friske 
mennesker op, som nød gåturen med nogle af vore gode fortællere fra området. Vi 
havde sørget for mad og forfriskninger til før, under og efter gåturen. Råde har meldt 

sig til et lignende arrangement i år – det hører I nærmere om.  
 

Adventsmøde:  
Tirsdag den 6. december kl 14 i Medborgerhuset Tak til Else og Hans Peter for styring 
af arrangement  

 
Årets Lokalsamfund:  

Vi var med i opløbet om at blive årets lokalsamfund, og var inde og fremlægge, hvorfor 
vi mener, at vi kunne blive årets lokalsamfund. Der var 3 gode bud på, hvem det 
kunne blive. Det blev Nustrup/Gabøl som blev valgt af dommerkomitéen – tillykke til 

Nustrup/Gabøl.  
 

Julehjælp:  
Bynævnet er gået i samarbejde med Øsby og Omegns Beboerforening, Aarø 

Beboerfoerening samt Menighedsrådet Øsby og Aarø Kirker om at uddele julehjælps 
pakker fra ”Min Købmand”, Øsby. Bynævnet har lavet et lotteri, hvor alle penge fra 
solgte lodder går til julehjælpen. Bynævnet har doneret 2 x gavekort af 1500 kr fra 

”Min Købmand”, Øsby. På denne måde støtter vi den lokale købmand, og vi støtter de 
trængte unge, ældre eller familier i vores område. Alle husstande som er trængte og 

tilhørende sognet for Øsby & Aarø Kirker, kunne søge julehjælp. Vi fik mange penge 
samlet ind, og brugte ikke alle til uddelingen i år. Der vil derfor igen blive mulighed for 
at søge julehjælp i 2023.  

 
Dialogmøde med kommunen:  

Ved et dialogmøde med kommunen fik vi svar ift. de spørgsmål vi har fået fra nogle 
beboere i området ift. salg af huse som flexhuse i nogle af vores områder. Kommunen 
oplyser at de vurderer at antallet af huse solgt som flexhuse pt. er få, derfor ser 

kommunen ikke grund til at ændre proceduren. Hvis vi oplever at antallet stiger til 
gene for områder, må vi henvende os igen, da de forstår bekymringen for villaveje, 

som står mørke og ubeboede hen i vinterhalvåret. Der er også blevet diskuteret: 
Handicapvenlig gangsti hen til Færgevej/Færgen Byggegrunde i Årøsund, men uden at 
kunne få noget på plads.  

 
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. Der er mange ideer til aktiviteter, og det gerne i Medborgerhuset. Der har 
været lidt usikkerhed om brugen af Medborgerhuset, og må vi selv gøre rent, eller skal 

vi hver gang kunne betale et beløb for rengøring, også når det er mindre 
arrangementer. Der arbejdes på at finde en god løsning. Og vi har også afsat lidt mere 

i budgettet til rengøring.  
 
Tak til alle som har givet en hånd med i årets løb. Der skal også lyde en tak til de, som 

står for gågrupper fredage og mandage samt tak til Birthe og Moritz for start af 
sangaftner i Dannevirkeskolen.  
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Vi har indført Nyhedsbreve fra Bynævnet, som vi håber er med til at informere jer godt 
om de ting som foregår i vores område.  

Vi har også fået mulighed for at have del i hjemmesiden under Medborgerhuset. Vi 
arbejder på at få info forbedret. 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  
 

Formand Rosa Brøgger 

 


