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Vedrørende: RE: Ansøgning om udvidet åbningstid til On The Corner 

 
Hej Anette 

Her er en klage over bevillingsnævnets afgørelse ang. udvidet åbningstid på On the Corner, 

Odelsgade 9, Juelsminde. 

Jeg håber at du vil viderebringe den til de rette personer. 

 

 

 

Klage over afgørelse omhandlende Ansøgning om udvidet åbningstid på "Bar On the Corner" 

Odelsgade 9, 7130 Juelsminde - bedes revurderet med følgende begrundelse: 

 

I afgørelsen henvises det til en restaurations- og bevillingsstrategi, som Hedensted Kommune 

har indgået med 6 andre kommuner. 

Dels er det svært at sammenligne kommuner af så forskellige størrelser, da bylivet er meget 

forskelligt i Juelsminde fra de større byer. 

Der henvises i afgørelsen til, at det kun er steder med en vis underholdning eller ligende, der 

kan få en udvidet åbningstid og det er netop det, vi mener, vi kan i Juelsminde. 

Vi søger derfor om tilladelse til udvidet åbningstid, som anvendes lejlighedsvis, den tænkes 

anvendt f.eks, under havnefesten, til jul, ved live arrangementer og i sommersæsonen, hvor der 

er turister i byen. 

Hedensted Kommune og Juelsminde Visionsråd vil gerne have mere liv i byen for de lokale og 

tiltrække turister til byen. Dette mener vi, at On the Corner kan bidrage til ved at lave live 

arrangementer og happenings løbende hele året. 

Vi vil til arrangementer f.eks. havnefest, hvor det kan forudses, at der evt. kan komme 

problemer arrangerer vagter. 

 

Vi beder derfor om at ansøgningen revurderes evt. med en "klippekortsordning" eller en 

evaluering om 1 år - hvor der fremlægges, hvor mange gange åbningstiden har været brugt 

og om der har været problemer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jacob Hansen 

On the Corner 

 
From: Anette.Ulvbjerg@Hedensted.dk 
To: onthecorner@outlook.dk 



Subject: Ansøgning om udvidet åbningstid til On The Corner 
Date: Fri, 10 Oct 2014 11:18:09 +0000 
 
Hej Jacob 
  
Vedhæftet får du tilbagemelding fra Bevillingsnævnets møde i onsdags. 
Du får desværre afslag på din ansøgning, men du skal vide at Bevillingsnævnet havde en længere 
drøftelse, inden de tog den endelige beslutning. 
  
  
Med venlig hilsen  
 
Anette Ulvbjerg 
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