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Foreløbig indkaldelse til stiftende generalforsamling for Juelsminde Digelag

Tirsdag den 31. marts 2020 kl 19.00
Juelsminde hallen, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde

På Hedensted Byråds møde den 27. november 2019 blev vedtægter og afgrænsning for 
Juelsminde Digelag godkendt.
Byrådets afgørelse er ikke blevet påklaget. Styregruppen og Hedensted Kommune har af-
talt, at Hedensted Kommune forestår indkaldelsen til stiftende generalforsamling.

Derfor varsles det nu, at der afholdes stiftende generalforsamling den 31. marts 2020. 
Der indkaldes til den stiftende generalforsamling senest 14 dage, før den afholdes.

Tilmelding til generalforsamlingen

Af hensyn til den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen vil det hjælpe os 
rigtig meget, hvis du tilmelder dig via dette link:
https://hedensted.nemtilmeld.dk/259/

Kan du ikke tilmelde dig digitalt, kan du ringe til sekretariatet på 79755666, der kan 
hjælpe med tilmelding. 

Du kan tilmelde dig nu, men du kan også vente, til du får den endelige indkaldelse ca. 
14 dage før generalforsamlingen.

Forslag til kandidater
Ifølge vedtægternes kapitel 12 består Digelagets bestyrelse af 9 medlemmer, hvoraf 5 
medlemmer vælges på generalforsamlingen. 4 medlemmer udpeges af hhv. Juelsminde-
halvøens Almene Boligselskab af 1946, Havnen, Landvindingslaget Søkjær og Hedensted 
Kommune.

Derudover skal der vælges 2 suppleanter.

Vi anmoder om, at kandidater og suppleanter til bestyrelsen anmeldes til os senest den 
1. marts, så vi kan udsende en liste med forslag til kandidater sammen med dagsorde-
nen, der skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Om fuldmagter

https://hedensted.nemtilmeld.dk/259/
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Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Dog har man mulighed for at sende en anden per-
son fra sin husstand, jævnfør vedtægternes pkt. 11.10.
 
Stemmer
De stemmeberettigede på generalforsamlingen er de aktuelle ejere af fast ejendom inden 
for digelagets afgrænsning. Som udgangspunkt har man en stemme for hver ejendom, 
man ejer. I forbindelse med den endelige indkaldelse til generalforsamlingen, vil hver en-
kelt husstand modtage meddelelse om, hvor mange stemmer det enkelte medlem har.

Forslag til behandling på generalforsamlingen
I henhold til vedtægterne skal forslag fra medlemmerne til behandling på den stiftende 
generalforsamling være indgivet til Hedensted Kommune senest 1 måned inden general-
forsamlingens afholdelse, dette kan gøres til Fritidogfaellesskab@Hedensted.dk eller til 
Uldum Rådhus, Tjørnevej 6, 7171 Uldum att. Maria Elise Sørensen

Med venlig hilsen

Liselotte Hillestrøm

Udvalget for Fritid og Fællesskab
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