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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. I år specielt med at søge 
fonde om penge til sprøjtehusets renovering. Heldigvis er der nu kommet hul på bylden med støtte 
fra Østifterne samt Assens Kommune, så vi håber på, at få renoveringen igang her i 2020. Vi glæder 
os til at akutterne og brandberedskabet får et hus som fungere, og hvor vi ikke skal være bange for, 
at det materiel, som står i huset bliver ødelagt. I samme ombæring, så skal både akuttere og brand-
beredskabet vide, at vi alle er meget taknemlige for jeres arbejde, som ikke kan undværes. Tak.

Vi har nået en del andre ting i årets løb, såsom at protesterer mod endnu flere sommerhuse. Ved 
fællesmøde i Borgerhuset den 3. august 2017 var der bred tilslutning til at protestere imod tillæg til 
Planstrategi og udstykning af 50 grunde ved Helnæs Sommerland, hvilket bestyrelsen udmøntede i 
et høringssvar den 17. august, til kommunen. På et byrådsmøde den 27. september 2017 bliver der 
givet tilladelse til 4-5 sommerhuse på et areal øst for Tjørnevænget uden for førnævnte område, 
som havde været til høring. Vi fandt, ikke mindst på grund af den massive modstand, at der var tale 
om en ny sag, hvor projektet burde komme i høring først. Vi fik derfor en advokat til at se på sagen, 
og om der evt. burde klages imod kommunen, hvilket vi valgte at gøre.
Sidste år fik vi meget pludseligt at vide, at Assens Kommune nu havde planer om at udlægge ikke 
mindre end 100 udstykninger til sommerhuse i forbindelse med planstrategi 2019. Vi fik derfor me-
get travlt med at indkalde til borgermøde endnu engang, hvor det blev besluttet, at vi skulle prote-
sterer. Endnu engang blev vi – samt mange andre desværre ikke hørt. Planstrategi 2019 er derfor nu 
vedtaget med 100 udstykninger.

Vi har dog heldigvis været mere heldige med andre tiltag, og der er således blevet sat højtalere 
op i forsamlingshuset, som man kan bruge til arrangementer, hvis man betaler et mindre beløb 
til forsamlingshuset. Vi har fået lavet en ny brochure om Helnæs, som beskriver Helnæs og vores 
lille lokalsamfund samt alle de muligheder, vi har herude, i håb om at nogen ønsker at bosætte sig 
her. Indtil videre har brochuren fået rigtig meget ros, men der er jo desværre ellers ikke den store 
fremgang i folk som ønsker at flytte her ud. Dem der er kommet til, skal dog ønskes velkommen 
til fællesskabet. Vi arbejder fortsat med bosætning, men det bliver nok ikke nemmere i fremtiden 
med den manglende logistik, som ikke ligefrem bliver bedre i fremtiden, med de nye regler inden-
for flextrafik, som trådte i kraft i mandags. Vi ser det som et kæmpe problem for Helnæs, og vi vil 
derfor arbejde for en bedre løsning fremadsigtet. Vi vil også på kommende dialogmøde den 14. 
april pointerer overfor politikerne, hvor vigtig det er for Helnæs, medmindre de ønsker at affolke 
området helt. 

Vi støtter fortsat Red Lillebælt, så de kan formidle deres budskab, og håber at der i det lange løb 
kommer noget godt ud af det. Helnæs Fiskeriforening blomstrer, og har lavet flere arrangementer 
for de lokale i løbet af året. Det har også gjort, at de og vi har fået øjenene op for, at de offentlige 
toiletter lukkes om vinteren. Vi har for at støtte foreningen indsendt en anmodning om, at de ikke 
lukker toiletterne, eller i hvert fald ikke i så mange måneder. Svaret var først, at det var p.g.a. frost, 
men siden at der ikke var penge til at rengøre dem. Så fiskerne skal altså huske at gå på toilettet 
hjemmefra, også de tyske, hollandske m.fl., hvis de kommer i vinterhalvåret.

På sportspladsen tilbød vores venlige pedeller, at skifte stærekasserne, hvis Assens Kommune vil 
købe nogen nye, da de trængte til udskiftning. Det afslog Assens Kommune vel vidende, at stærene 
er med til at holde plænen fri for skadedyr. Ikke fordi Helnæs Lokalråd skal gå ind og støtte/betale, 
der hvor Assens Kommune afslår, men da vi er bange for, at sportpladsen vil blive nedlagt, hvis den 
ødelægges af skadedyr, valgte vi at betale for nye stærekasser, som nu også er sat op. Vi sikrer der-
med også fortsat støtte/betaling fra Assens Kommune til vedligehold via pedellernes store arbejde.



I efteråret 2019 havde torsdagklubben 40 års jubilæum, og det skal lige siges med den samme per-
son ved roret. Med lidt ekstra penge til et jubilæumsarrangement samt et kæmpe stort tak til Anne 
Hansen for at have givet et kæmpe bidrag til fællesskabet igennem 40 år, håber vi at hun fortsætter 
mange år endnu.

Jeg vil slutte årets beretning af med, at sige tak til alle de personer, som lægger et stort arbejde for 
Helnæs. Jeg vil dog lige fremhæve HelnæsNyt som alle nyder godt af, og som i flere år er blevet 
lavet af Pernille Naundrup-Jensen. Tusind tak for din tålmodighed. Vi bestræber os på at overholde 
deadlines, selvom det ikke altid lykkes, heller ikke for os i bestyrelsen.
Jeg ser frem til et år mere, hvor jeg håber, at vi får en bedre og mere lydhør dialog med Assens Kom-
mune. Vi vil i hvert fald fremhæve overfor dem, at der er væsentlig plads til forbedring. Jeg håber 
også vi i 2020 kan tiltrække, og byde flere fastboende velkommen til vores fantasktiske »ø«.

På bestyrelsens vegne
Ane Kirstine Munk Carlsen


