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Referat fra borgermøde i Helnæs forsamlingshus 29. juni 2022

På mødet var flg. punkter:
1. Frysehusets fremtid
2. Energitiltag
3. Tiltag på sportspladsen

Deltagere var Ane, Lars, Christian, Janus og Gunvor fra bestyrelsen samt 46 borgere
Christian bød velkommen, takkede for det store fremmøde og gennemgik aftenens program

1. Frysehusets fremtid
Pernille fra Frysehusets bestyrelse fortalte om frysehuset, at det var oprettet i 1950, at det har 40 bokse, hvoraf 
de 22 er lejet ud p.t. og at det med den udlejning koster 500 kr. halvårligt – hvilket stadig er væsentligt billigere, 
end at have egen kummefryser. Betalingen dækker el, ejendomsskat og forsikring. Selve huset er i dårlig stand og 
trænger til en større renovering. Frysesystemet virker, men skal på sigt udskiftes. Hvis Frysehuset, som er et af de 
sidste fungerende frysehuse i Danmark, skal bevares, skal der søges fonde til renovering.

Der blev nedsat en gruppe til at finde ud af, hvad udgifterne vil blive og evt. muligheder for støtte, bl.a. om det kan 
betragtes som bevaringsværdigt. Tiltag i fremtidig oplysning (markedføring) om frysehuset, da mange måske slet 
ikke ved, at man kan leje en boks. Pernille opfordrede til at leje en fryseboks ved henvendelse til Pernille.

Gruppen består af: Pernille, Susan, Flemming, John og Maja.

2. Energitiltag
Christian fra bestyrelsen fremlagde tanker omkring energitiltag efter opfordring fra en tidligere arbejdsgruppe. Et 
energitiltag skal have til hensigt at skaffe billigere strøm til Helnæs, og at sikre at forsyningen også i fremtiden er til-
strækkelig, da vores energiforbrug forøges med flere elbiler og nu grundet forhøjede gas og benzinpriser får flere og 
flere varmepumper. Som det er nu, kommer forsyningen fra Fyn, og det kan være et spørgsmål om nettet kan bære 
fremtidigt forbrug. Der har for år tilbage været forsøgt at lave tiltag, men dengang var tilslutningen i mindretal.

Der blev nedsat en gruppe som skal finde ud af, hvad energiforbruget på Helnæs er nu? Hvad kan det forventes at 
være om 10 år? Hvilke muligheder kan der være for hel eller delvis selvforsyning?

Gruppen består af: Dan, Christian, Lone, Theresa, Janus og Jens Arendt med Anders Lyng som konsulent. De holder 
første møde 10. august 2022.

Der blev debatteret for og imod vindmøller og solpaneler. Nogle syntes det ville være et godt signal at sende i forhold 
til de planlagte møller i Lillebælt, at vi godt vil have ulemperne ved vores eget energiforbrug – andre mente det mod-
satte. Det blev oplyst, at vindmølleenergi giver overskud, mens solpanelenergi går lige op.
Det blev oplyst, at den nye vandboring ved Stranddybet ligger i et indhegnet område, hvor solpaneler ville være skjult. 
Det blev også nævnt, at nogle øer er selvforsynende med strøm, så gruppen opfordres til at søge oplysninger hos dem. 
Der var ønske om, at gruppen gør sig tilgængelig, så alle kan blive hørt, bl.a. ved at skrive status i Helnæsnyt.

3. Tiltag på sportspladsen
Christian indledte og fortalte om forløbet, at det er startet med et tilbud fra Assens Kommune om 100.000 kr. til 
turisttiltag på Helnæs, hvor lokalrådets bestyrelse har udviklet til tiltag, som vil fremme bosætning og komme 
nuværende og fremtidige helnæsboere til gode. Christian gennemgik en visualisering af planen for det 3-årige 
projekt med rydning af krat og ny beplantning for at begrænse mitteplage med efterflg. opførelse af bålhytte og 
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lege-/fitnessområde for børn og voksne. Det, der er penge til i år, er bålhytte og svævebane. Resten skal der søges 
yderligere penge til. Der er fældet træer og buskads, men mangler rodfræsning og fjernelse af træ, hvilket vil ske 
snarest.

Her oplistes forløbet:
I starten af 2021 henvendte Assens Kommune sig til lokalrådets bestyrelse omkring turisttiltag på Helnæs. AK 
ville bruge 1 million kr. på området ved fyret og yderligere 100.000 kr., som de inviterede bestyrelsen til at være 
medbestemmende om. Ved teamsmøde med AK blev vi enige om at involvere flere interessenter fra Helnæs til en 
brainstorming. AK spurgte, hvem vi mente, ville være relevante at invitere med, og vi foreslog mange, men AK 
endte med at bestemme, at deltagerne udover lokalrådets bestyrelse skulle være: Helnæs Mølle, Helnæs Kro samt 
Galleri Langager, hvorved at overnatning, bespisning samt kulturen ville være repræsenteret på mødet. Derud-
over repræsentanter fra Assens Kommune og Naturstyrelsen. Der blev holdt idémøde 3. juni 2021 og efterfølgende 
skulle ideerne begrænses til 3, som så skulle på borgermøde i august.

De 3 områder blev: Infocenter med opdatering af toiletforhold i Bobakkerne, naturaktiviteter på sportspladsen 
og flydeplatform i Helnæsbugten.På grund af forsamlingsforbuddet kunne borgermøde ikke afholdes – i stedet 
oprettede Assens Kommune en afstemning for helnæsboere, hvor alle med Nem-ID kunne deltage.

• 10/9 2021 sendte lokalrådets bestyrelse brev ud om afstemningen pr. mail
• 30/9 2021 nævnes afstemningen i HelnæsNyt
• 31/10 2021 skrives i HelnæsNyt om bålhytte
• 30/11 2021 meddeles i HelnæsNyt, at Assens Kommune efter politisk behandling har givet tilsagn om 100.000 

kr. til sportspladsen, og at der nu søges yderligere penge
• 31/1 2022 nævnes i HelnæsNyt, at der søges flere penge
• 23/2 2022 afholdes lokalrådets generalforsamling, hvor der under evt. oplyses om projektet og at lokalrådets 

bestyrelse har fået tilsagn om yderligere 100.000 kr. Referatet ligger på hjemmesiden www.helnaes.dk

I starten af påsken blev området ryddet for træer og buske, som en donation til Helnæs. Rodfræsningen blev også 
påbegyndt, men stoppet af beboere på Hegningen, som mente, de burde være adviseret om larmen på forhånd. 
Eftersom det er arbejde, der udføres gratis, er det afhængig af tid og maskiner i nærheden, og det har derfor ikke 
været muligt, at færdiggøre arbejdet endnu.

• 30/4 2022 oplyses status i HelnæsNyt
• 2/6 2022 indkaldes til stormøde for at orienterer om planen for området

Det var bestyrelsens opfattelse at gennemgangen hovedsagelig blev positivt modtaget, men med efterfølgende meget 
hård kritik fra beboerne på Hegningen, blev mødet så kaotisk, at det eneste der kunne konkluderes var, at bestyrelsen 
har hørt kritikken, vil overveje videre forløb og vende tilbage efter sommerferien – slut august eller start september.

Kritikken gik hovedsagelig på
• Manglende information, og at mødet burde være holdt for lang tid siden

Se venligst forløb ovenfor. I øvrigt er man altid velkommen til at henvende sig til lokalrådets bestyrelse.
• At det ikke hjælper på mitterne

Petanquespillerne har i år endnu ikke mærket noget til mitter.
• Frygt for øget trafik og larm

Sportspladsen, er et offentligt område som allerede nu er tilgængelig. Hvad angår trafik, der kommer på afveje, er 
vi sikre på, at bedre skiltning vil hjælpe. 
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• Manglende respekt og hensyntagen til beslutninger taget på Helnæs for 14-21 år siden
Der er sket mange ting på Helnæs de sidste 14 år, bl.a. er befolkningstallet dalet, og der er kommet nye beboere til, 
så en 14-21 år gammel undersøgelse kan ikke bruges, men måske bør der laves en ny.

• Hvor mange børn er der egentlig på Helnæs?
Det ved vi ikke, men det undersøges nærmere. Dog kan det oplyses, at der er kommet mindst 4 nye børnefamilier 
de sidste par år.

• Forkert beliggenhed af projektet – foreslået bag campingpladsen
En flytning af projektet er ikke mulig, da både afstemning og arbejdet, er lavet ud fra beliggenheden på sportsplad-
sen. Der er tale om et aktivitetsområde, som også inkluderer fitnessredskaber, der naturligt ligger på en sports-
plads. Desuden er pengene bevilget til netop dette projekt, og skal bruges i 2022. Så en flytning ville betyde et nyt 
projekt.

• Lovlighed i forhold til naturbeskyttelse
Der er lavet en miljøvurdering sammen med naturstyrelsen, hvorefter lokalrådets bestyrelse fik besked på, at de 
gamle ege skulle bevares.

• Hensyn til traner
Et ret stort sump- og buskområde skiller sportspladsen og området, hvor tranerne er hørt og set, så sportspladsen 
vil ikke forstyrre mere end husene omkring.

• At Assens Kommune vil bruge det i markedsføring til turister
Helnæs vil altid blive markedsført af både Assens Kommune og Visit Assens m.m. Det er lokalrådets bestyrelses 
overbevisning af aktivitetsområdet ikke bliver attraktivt for andre end Helnæsboerne. Vi har intet hørt om, at der 
skal skiltes om legepladsen, da den bliver en del af sportspladsen, som der allerede er skiltet med.

• Manglende toiletforhold
Ved særlige aktiviteter på sportspladsen er det muligt at benytte toiletvognen ved lån af nøgle. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at man derudover benytter de offentlige toiletter der er på Helnæs eller kører hjem til sit eget.

• At lokalrådets bestyrelse vil genere helnæsboerne
Som Christian sluttede med at sige, så føler lokalrådets bestyrelse, at vi varetager Helnæs’ interesser – både for 
gamle, nye og fremtidige beboere.

Efter borgermødet var bestyrelsen enige om, at arbejdet med rydning og rodfræsning færdiggøres. Vi søger landzone- 
og byggetilladelse til opførelse af bålhytte og svævebane. Hvis muligt adviseres Hegningens beboere på forhånd om 
larmende arbejde med en seddel i postkassen.

Referent Gunvor Kampp
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