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Møde med Gert Friis (Juelsminde havn og Marina) vedr. højvandssikring havne-
pladsen den 27. marts 2018

Deltagere: Kasper Glyngø, Gert Friis, Johan Stadil Petersen og Line Holmgaard

Gert Friis har sendt mail til bl.a. Hedensted Kommune vedr. havnens ønsker mht. 
højvandssikring på havneområdet. Ønsket er her en højvandssikring via en sluse, som 
sikrer bygningerne på havnen i tilfælde af højvande.

Løsningen med en sluse er inspireret af Kerteminde, hvor RealDania har givet fondsstøt-
te. 

Som det er ny har Byrådet via indkøb af mobile diger sikrer byen til 1,80 m. 

Faktum er at hvis vi trække højvandssikringen ud af havnepladsprojektet kan vi ikke love 
at de ”sparede midler” her blot overføres til højvandsikringen på sigt – sluse. 

Slusen skal tænkes ind som en mulig løsning, når digelaget skal til at arbejde med løs-
ninger for højvandssikring. 

Gert Friis pointerer at projektet sagtens kan fortsætte nu blot uden højvandssikringsele-
menterne indarbejdet i træøerne. Det vil også give mere fleksibilitet vedr. havnepladsen. 
Så vi er alle fortsat enige om hovedgrebet med betongulv, træ-øer, legende aktiviteter 
m.m. 

Den videre proces er, at vi indstiller til Udvalget for politiks koordination og Økonomi at 
delen vedr. højvandssikring trækeks ud af havnepladsprojektet, og det skal vurderes om 
der skal afsættes midler til undersøgelse af en sluseløsning. Projektet med havnepladsen 
kører videre, og efter afklaring fra PKØ møde den 16. april indkaldes til møde i byggeud-
valget.

Formanden for Juelsminde visionsråd Karl Ole Knudsen orienteres om den videre proces.

Herudover foregår det pt. en forhandling med pølsemanden vedr. flytning af pølsevog-
nen. Også dette del vil blive drøftes på PKØ møde. Hvis udfaldet bliver at hans pølsevogn 
bliver hvor den er i dag, er havnen indstillet på dette. Og vi må undersøge hvilke mulig-
heder vi i givet fald vil kunne have for at pølsevognen ”opgraderes lidt”. 


