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Først vil jeg gerne byde velkommen til de fremmødte og også i år starte med at takke bestyrelsen 
for et godt samarbejde. Det har været endnu et år med travlhed i bestyrelsen, som startede med 
dialogmøde med Assens Kommune allerede i marts. Da vi aldrig før har afholdt dialogmøde skulle 
vi lige mærke, hvad det nøjagtig gik ud på. Vi besluttede derfor at holde et lukket dialogmøde 
med Assens Kommune, selvom muligheden lå for at afholde et møde, hvor alle blev inviteret. Den 
mulighed åbnede sig dog hurtigt, da Assens Kommune ytrede ønske om at holde dialogmøde med 
efterflg. byrådsmøde på Helnæs i maj måned. Et møde, som fik fyldt Helnæs Forsamlingshus, og 
hvor meninger fløj frit i luften. Punkterne på dagsordenen var stort set de samme som til det luk-
kede møde. 1. Vejene på Helnæs 2. Udstykning af sommerhusgrunde 3. Logistik og bosætning 4. 
Kyst- og lystfiskercentret 5. Havmølleparken Lillebælt Syd samt et punkt med evt. På vejen hjem 
tog borgmester Søren Steen Andersen opfordringen op, om at køre ad Ryet, Bøgeskovvej og Stæv-
nevej hjem… Næsten 2 måneder efter fik vi lavet samtlige huller på vejene – om det var varslingen 
om et 24 timers cykelløb vides ikke, men tanken om cykelryttere som ville massestyrte i hullerne 
på stævnevej har nok sat sit spor. I dag er vi desværre tilbage ved nulpunktet og vejene endnu ikke 
lavet med en holdbar løsning.

Jeg bliver ofte stillet spørgsmål om, hvad vi nøjagtig laver i bestyrelsen, og om vi ikke bare er talerør 
for Assens Kommune. Selvom jeg nogengange selv synes, at det kan være lidt langhåret, når vi skal 
holde dialogmøde med Assens Kommune, da jeg ikke altid mener vi bliver taget alvorligt, så kan jeg 
da tænke på, at det bl.a. giver os retten til et væsentligt støttebeløb, som kan bruges her på Helnæs. I 
år har vi bl.a. støttet Borgerhuset, så indgangspartiet kunne blive malet.
Desuden er jeg absolut ikke af den mening, at vi er Assens Kommunes talerør, men at vi har en di-
rekte vej ind til Assens Kommune, så vi kan dele vores synspunkter og i det mindte forsøge at blive 
hørt. Det lykkes ikke altid, men noget er trængt ind, da vi i hvert fald for denne gang har afværget 
udvidelsen af sommerland, som flertallet herude tydeligt udtrykte, at man gerne ville undvære. 
Efter indsendt høringssvar synes vi i bestyrelsen alligevel, at Assens Kommune tog sagen i egen 
hånd, og vi tog derfor professionelle midler i brug og hyrede en advokat til at vejlede og hjælpe os. 
Jeg konstaterede i sidste uges avis, at det nok havde lønnet sig, da vi helt gik udenom tildelingen af 
nye sommerhusgrunde efter at have anfægtet, at Assens Kommune havde søgt om dispensation for 
strandbeskyttelseslinien på helt nye grunde i sommerland, som slet ikke havde været i høring.

Også i år har vi valgt at mødes månedligt, nemlig den første onsdag i måneden, og vi fortsætter med 
at lægge vores dagsordener på helnaes.dk, så alle har mulighed for at følge med i, hvad det er vi laver. 
Måske også dette kunne være med til at give et indblik i, at vi ikke KUN tager os af de hyggelige ting, 
som foregår herude, men faktisk gør, hvad vi kan få at have fingeren på pulsen. Vi taler dog ofte om, at 
nogen tilbud bl.a. fra Assens Kommune er irellevante, og derfor møder vi ikke altid op til arrangemen-
ter. Et arrangement som vi egentlig gerne ville have deltaget i, nemlig en årlig temadag blev i år afholdt 
med fuld forplejning på Vissenbjerg Storkro. En invitation som vi fik lige efter, at Assens Kommune 
havde sendt deres budget- og spareforslag ud til os. Vi sagde derfor pænt NEJ TAK, da vi var ufor-
stående overfor, hvorfor et arrangement som dette ikke kunne holdes i langt mindre kår, når der nu 
skulle spares. Mange bække små...Vi modtog aldrig modsvar Assens Kommune. 

På generalforsamlingen sidste år blev vi opfordret til at få lavet en trafiktælling her på Helnæs. As-
sens Kommune stillede deres udstyr til rådighed fra den 25. juni til den 4. juli 2018 – i alt 10 dage. 
Vi havde håbet på, at det var i juli/august måned, men tog til takke med den anviste periode. Der 
er kørt 8149 køretøjer med en middelhastighed på 42 km/t – ca. 20% har kørt mere end de tilladte 
50km/t. Der er kun tale om ganske lidt over 50 km/t, da kun meget få biler kørte mere end 60 km/t 
og vi har derfor ikke gjort mere ud af trafiktællingens resultat. 



En opfordring fra Assens Kommune om at sende et mere positivt signal fra Helnæs, så vi ikke kun 
udstilles som nogen brokkehoveder har bl.a. resulteret i, at vi er ved at lave en ny brochure om 
Helnæs, hvor vi fortæller om vores unikke evne til at stå sammen, hvilket bl.a. er en af grundene til 
vi opfordrer til at man skal flytte til Helnæs. Om det er grunden til, at vi har fået fornøjelsen af nye 
ansigter her på Helnæs ved jeg ikke, men de nye skal stadig ønskes velkommen. Vi glæder os til I 
bliver en del af vores fællesskab her på »øen«. 

I 2018 har vi fået en ny forening på Helnæs, nemlig Helnæs Fiskeriforening, som vokser stille og 
roligt. Helnæs Fiskeriforening arbejder på, at få det gamle fiskemiljø tilbage på Lillestranden. For 
at have et sted at samles og udføre det arbejde, som der ligger bag fiskeriet, har de modtaget en 
skurvogn af Assens Kommune, som de løbende har arbejdet på at renovere. Det har været svært for 
dem at finde en placering til denne, men de har nu fået tilladelse fra Assens Kommune til at have 
den stående på parkeringspladsen ved Strandbakken. I forbindelse med ansøgningen om opførelsen 
af en offentlig bro ved Lillestranden har vi sendt en støtteerklæring til dem, da vi mener det kan 
komme mange tilgode her på Helnæs. Ansøgningen er gået igennem og foreningen er nu igang 
med at finde finanser til udførelsen.

Året har budt på både gode og dårlige begivenheder, hvor vi bl.a. mistede en beboer på drama-
tisk vis. Ikke helt den type begivenhed man ønsker for nogen eller for Helnæs, som på rekordtid 
blev sat på landkortet. Fremover vil Jul på Helnæs, nok være præget af mere end julehygge. Til 
gengæld havde vi fornøjelsen af at fejre en beboers 100 års dag. Selvom det var nødvendigt for 
Marie blot een måned forinden hendes store dag, at “flytte” til Assens sendte vi på vegne af Hel-
næs en kage med et kort over Helnæs på samt en avis fra den 11. januar 1919. 

Jeg vil da slutte af med, at sige tak til alle de personer, som lægger et stort arbejde for os og for 
Helnæs. Ikke kun akutterne og pedellerne skal have en stor tak, men også arbejdsgruppen omkring 
vindmølleparken Lillebælt Syd har knoklet året igennem for at finde en løsning, så vi ikke bliver 
beriget med en vindmøllepark midt i vores smukke natur. I nyhederne i sidste uge kunne man høre, 
at der måske har vist sig en procedurefejl, som gør at alle undersøgelser skal starte forfra under den 
nye lovgivning. Vi krydser fingre… og ellers er flere nye tiltag på vej for forhindre, at Helnæs bliver 
oplyst, men tvært i mod henlagt med Dark Sky. Noget i vil blive informeret om senere i aften. Anne 
Hansen varetager stadig programmet for torsdagklubben, og det er utroligt, hvad hun formår at 
stable på benene for meget små midler. Mange andre frivillige hænder er med til at gøre Helnæs til 
det, vi alle sammen sætter stor pris på! Og selvom arbejdet ikke altid lykkes, så skal de dog stadig 
have tak for at forsøge. Desværre har ingen stået i kø som skuespillere i år, og derfor holder dilletant 
en pause, men vi håber I komme til »en fortryllende aften« den 6. april i stedet for.

På bestyrelsens vegne
Ane Kirstine Munk Carlsen




