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8. Museumsudvikling 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal præsenteres for museumsanalysen samt drøfte indholdet 
og den fremadrettede proces. 

Økonomi 

Ingen økonomi 

Historik 

Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede på deres møde den 3. december 2019 at 
igangsætte en proces for udvikling af museumsområdet med fokus på Glud Museum, Uldum 
Mølle og Hjortsvang Museum. Processen er blevet forsinket på grund af Corona og udsættelsen 
af kvalitetsvurderingen på Glud Museum. 

Sagsfremstilling 

Museumsanalysen indeholder dels en indholdsanalyse, som beskriver museerne med hensyn til 
faglig profil, indhold, økonomi, organisation og rammer og dels en strategisk analyse i forhold 
til de lokale museumsforhold og den overordnede museumsstruktur i Hedensted. Analyserne 
munder ud i nogle anbefalinger og scenarier, som kan være udgangspunktet for den videre 
proces med udvikling af museumsområdet.  
 
Det foreslås, at museumsanalysen danner udgangspunkt for den kommende dialog med 
museernes bestyrelser og ledere, således der i fællesskab aftales hvilke anbefalinger, det giver 
mening at arbejde videre med sammen. Bilag 1 indeholder et udkast til plan for den videre 
proces. 
 
Kulturkonsulent Maria Elsmore-Andersen og Lene Bak fra Pluss, der har udarbejdet 
museumsanalysen, deltager i behandlingen af dette punkt og præsenterer museumsanalysen 
på mødet.  

Administrationen indstiller, 

at museumsanalysen drøftes og 
at udvalget tager stilling til den kommende proces. 

Beslutning 

Museumsanalysen gennemgået og drøftet. 
udkast til plan for den videre proces godkendt. 
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Bilag 

 Bilag 1 - Udkast til plan for den videre proces 
 Bilag 2 - Museumsanalyse 
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9. Orientering om status på DK2020 Klimahandlingsplan 
Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

På Byrådsmødet den 26. august 2020, besluttede Byrådet, at administrationen skulle ansøge 
om at komme med i projektet DK2020 Klimahandlingsplaner, som KL, Realdania og de danske 
regioner har igangsat. Hedensted Kommune fik tilsagn om deltagelse i oktober.  
Administrationen har udarbejdet en projektbeskrivelse, der beskriver, hvordan Hedensted 
Kommune vil løse opgaven, og hvordan denne organiseres. Dette er beskrevet i vedlagte 
projektbeskrivelse.  

Målet er, at Danmark skal realisere 70% reduktion af drivhusgas-udledningerne i 2030 i 
forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050.  
Hedensted Kommune vil bidrage til denne målsætning ved at arbejde efter de samme mål på 
kommunalt niveau.  
 
Hedensted Kommunes CO2 udledning i 1990 var 794.352 tons CO2 og i 2018 var den på 
612.315 tons CO2. Målet i 2030 er dermed en CO2 udledning på max. 238.306 tons CO2. 
Dette er illustreret grafisk i vedhæftede projektbeskrivelse.  
 
Af punkt 7 i projektbeskrivelsen fremgår tidsplanen, hvoraf det også fremgår, at klimaplanen 
skal være færdig i foråret 2022 og skal afleveres 15. juni 2022. Der vil løbende være politisk 
dialog.  
 
Efter aflevering af klimahandlingsplanen den 15. juni 2022, skal denne eksekveres. For at sikre 
en realistisk eksekvering, er der allerede i planlægningsarbejdet lagt stor vægt på at projektet 
forankres tværgående i den kommunale organisation og hos borgere og virksomheder.  

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Projektbeskrivelse.pdf 
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10. Orientering om strategiplan: Grundejerne bestemmer - 
højvandssikring Juelsminde 

Beslutningstema 

Udvalget orienteres om Strategiplan for højvandssikring i Juelsminde - "Grundejerne 
bestemmer". 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

Historik 

På møde i Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi den 22. maj 2019 besluttede 
udvalget, at sende ansøgning til RealDania om deltagelse i projekt "Byerne og det stigende 
havvand", hvor ønsket er, at støtte en række projekter med nytænkende bud på løsninger, der 
kan forene behovet for beskyttelse mod havvand med behovet for at sikre adgang til vandet. 
Helhedsløsninger der sikrer bæredygtige byer, som også skaber rekreative kvaliteter i byerne 
ved kysten. Hedensted Kommune kom med blandt 8 pilotprojekter med projektet 
"Grundejerne bestemmer". Hensigten med projektet er at undersøge, hvordan en sikring af 
Juelsminde kan ske i tæt sammenspil med grundejerne i det kommnede digelag samt resten af 
byen. En sikring som både skal skabe tryghed og merværdi for Juelsminde.  

For at styrke dette sammenspil mellem grundejere, fagfolk og kommune blev der nedsat en 
styregruppe med repræsentanter fra arbejdsgruppen for det kommende digelag, Juelsminde 
visionsråd, Juelsminde Havn og Marina, Partnerskabet (RealDania og Kystdirektoratet) samt 
Hedensted kommune. Rollefordelingen mellem Juelsminde Digelag og styregruppen 
Grundejerne Bestemmer er, at Grundejerne Bestemmer hjælper Juelsminde Digelag med at 
forberede højvandsbeskyttelse af Juelsminde, ved at udarbejde et forudsætningsnotat, en 
samlet strategiplan og levere forslag til designløsninger og finansiering. Det udarbejdede 
materiale skal fungere som et beslutningsgrundlag, og Juelsminde Digelag har også mulighed 
for at byde ind med idéer og kommentarer. På grund af Covid- 19 har digelaget endnu til gode 
at afholde stiftende generalforsamling, og derfor har udarbejdelsen af forudsætningsnotatet og 
strategiplanen foregået i regi af styregruppen for Grundejerne bestemmer. 

Sagsfremstilling 

Styregruppen for "Grundejerne bestemmer" første opgave var at fastlægge processen for 
projektet, herunder i første fase at få udarbejdet et forudsætningsnotat og en strategiplan, 
som har til formål at sætte retning og rammer for rådgivere og byudviklere, der i næste fase 
skal bidrage til at designe fremtidige løsninger. Løsninger som skal have et helhedsorienteret 
og langsigtet blik for, hvordan Juelsmindes byudvikling tænkes sammen med 
højvandsbeskyttelse.  
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Projektet hedder "Grundejerne bestemmer", fordi den enkelte grundejer har ansvaret for at 
beskytte sin grund imod oversvømmelser eller erosion fra havet. Derfor er strategiplanens 
formål også at danne afsæt for løsninger, der udvikles til gavn for grundejerne. Både når det 
gælder udvikling af byens attraktivitet, og når det gælder minimering af risiko for 
oversvømmelse.  

Der har i processen med udarbejdelsen af strategiplanen været stort fokus på 
borgerdeltagelse, på trods af udfordringer i forhold til Covid-19, der har sat sine begrænsinger 
på borgermøder m.v. Derfor har deltagelsesformer i første fase måtte ændres, og i stedet har 
der været afholdt mindre gåture med interesserede borgere, online undersøgelse, orientering 
via skilte rundt på kyststrækningen m.v. Inputs herfra, workshops med styregruppen samt 
forudsætningsnotatet har resulteret i vedhæftede strategiplan.  

Strategiplanen tager udgangspunkt i en højvandssiking af den næsten 6 km lange 
kyststrækning i Juelsminde, som skal have en samlet løsning. Det skal dog ikke nødvendigvis 
være den samme type løsning hele vejen. I stedet er strækningen blevet inddelt i 4 
kystsikringszoner: Bugt og Strandeng; By, Havn og Strandliv; Diget og Østerstrand; 
Bjørnsknude og Sønderstrand. I forbindelse med hver zone er der i strategiplanen fremhævet 
områdets særlige kendetegn og vigtige budskaber, som det er afgørende at have med, når der 
i den kommende fase 2 skal udvikles designløsningsforslag til højvandsikringsløsninger 
indenfor de 4 forskellige kystsikringszoner. Budskaber som er kommet frem efter blandt andet 
efter dialog med borgerne i Juelsminde. Et eksempel er området By, Havn og Strandliv hvor 
kendetegnet er, at dette område er byens samlingssted – byens hjerte. Ønsket er, at 
havnepladsen skal gøres mere attraktiv som et mødested. Storstranden skal udvikles med 
sammenhæng til havn og by. Her skal være levende af mennesker. Det er her, der kan laves 
noget spektakulært, som har potentiale til at blive et vartegn for Juelsminde. Kystbeskyttelsen 
mod det stigende havvand kan blive til en synlig del af fortællingen om byen. Her er et af 
budskaber blandt andet at binde by og havn sammen med Storstranden samt at bevare 
maritim karakter og tænke arkitektonisk sammenhæng.  

For at få skabt et bredt kendskab til den udarbejdede strategiplan arbejdes der på en 
pixiudgave af denne, som er nemmere at kommunikere ud til grundejerne og andre 
interessenter. Der arbejdes også på at lave små film, hvor blandt andet repræsentanter fra 
styregruppen fortæller om de 4 kystsikringszoner. Disse film vil blive kommunikeret ud via 
hjemmeside samt facebook m.v. Pressen udviser ligeledes stor interesse for projektet. 

Næste skridt i projektet er at få fastlagt fase 2, hvor der skal arbejdes med 
designløsningsforslag. Løsninger som skal tage afsæt i Forudsætningsnotatet og Strategiplanen 
samt en løbende borgerdeltagelsesproces, hvor borgerne også her får mulighed for at komme 
med deres tanker og ideer. Denne proces forventes at løbe hen over foråret og sommeren, og 
planen er, at vi til efteråret 2021 vil have konkrete og innovative sammenhængende 
designløsningsforslag til højvandssikring, som vi vil søge realisering til via blandt andet puljen 
fra RealDania "Byerne og det stigende havvand". 

Kommunikation 

Strateginotat vil blive kommunikeret i en pixiudgave, små film samt en pressemeddelse. 
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Administrationen indstiller, 

At Forudsætningsnotatet og Strategiplan tages til efterretning  

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 2020 1216 Forslag_strategiplan_Juelsminde_Grundejerne Bestemmer_SKÆRM 
 19.015.Forudsætningsnotat.Juelsminde.Grundejerne.E_13 
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11. Orienteringssager 

Beslutningstema 

 Orientering om Hedensted Tracks 
 Møde med Det Fælles Landdistriktsråds bestyrelse  

Beslutning 

Til efterretning. 
Mødet med DFL´s bestyrelse flyttes til april sansynligvis. 
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12. Udvalgets deltagelse i møder, kurser, mv. 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til udvalgets deltagelse i diverse kurser, møder mv. 

Økonomi 

Deltagelsen er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet. 

Historik 

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til kurser, 
møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget 
og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Byrådets retningslinjer for 
vederlag og godtgørelser). 

Sagsfremstilling 

Invitation til Kulturforum i Europæisk Kulturregion, trosdag den 3. juni 2021 i Ebeltoft (se 
bilag) 

Administrationen indstiller, 

at udvalget beslutter, om der skal være deltagelse i ovenstående arrangementer og i givet 
fald, hvem der deltager. 

 

Beslutning 

Deltagelse godkendt 

Bilag 

 Invitation til Kulturforum - Europæisk Kulturregion - 3 juni 2021 
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13. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at bemærke 
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14. Godkendelsesark 

Beslutningstema 

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her. 

Beslutning 

Godkendt 
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Bilag 

 Bilag 1 - Udkast til plan for den videre proces 
 Bilag 2 - Museumsanalyse 
 Projektbeskrivelse.pdf 
 2020 1216 Forslag_strategiplan_Juelsminde_Grundejerne Bestemmer_SKÆRM 
 19.015.Forudsætningsnotat.Juelsminde.Grundejerne.E_13 
 Invitation til Kulturforum - Europæisk Kulturregion - 3 juni 2021 
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