
 

 

Referat fra Søkjærs generalforsamling den 20. maj 2010 

Formanden bød velkommen, og en særlig velkomst til Anne Buhl Rebsdorf, COWI og Peter 
Svane Knudsen, Hedensted kommune. 

1. Valg af dirigent 

Jesper Skogstad blev valgt 

2. Formandens beretning  

Vi holder generalforsamling på en torsdag i år, det er på grund af at hallen var optaget på en 
af de dage vi ønskede. 

Året har været ret stille. Der har været utilfredshed med referatet, og det har vi taget til efter-
retning, og vi vil se at gøre det bedre, og så korrekt som muligt. 

Der er nu oprettet et link i Hedensteds kommunes hjemmeside, så man kan se oplysninger fra 
Søkjær. 

Vi har haft en del samtaler med kommunen angående pumpehuset, som hvis nok er kasseret 
af arbejdstilsynet, på grund af dårlige arbejdsforhold, når der skal arbejdes i pumpehuset. 

Der er kommet et forslag fra kommunen, angående den nye udgave af huset, men det er sat i 
bero på grund af økonomien, ser det ud til. 

Sidste år havde vi et problem med at der var brugt ulovlige materialer i 2 høfder, som Ole 
Frandsen benægtede. For at afslutte sagen, kontaktede Søkjær Kystdirektoratet, og den 25. 
maj 2009, havde vi så et møde med de involverede på åstedet. 

Der blev accepteret en løsning hvor Søkjær skulle holde øje med eventuelt byggeaffald, sam-
tidig fik vi et påbud om kun at bruge natursten til fremtidige høfder. 

En af høfderne blev repareret i april, da der var problemer med ”næsen”. Stranden ser ud til at 
være i god stand, så høfderne ser ud til at virke godt. 

Kommunen står for vedligeholdelse af hovedkanalen (fra Brugsen til pumpehuset) med klip-
ning og oprensning, selv om der er ved at blive lavet en afdeling for spildevand, i kommunen. 
Vi har ikke fået nogen kontakt til det nye spildevandsafdeling, så det er den gamle aftale der 
gælder. 

Der har været en del tale om forhøjelse af digerne. 

 



Referat fra den 20. maj 2010 

Det kan oplyses at digerne er målt til en højde på 2,2 m over DNN. Af Bonefeld og Bystrup, 
landmåler. Hvorimod byen er 1,8 m. over DNN., så det må være der presset er størst. 

Hvis Søkjær skal hæve digerne 60 cm som er nævnt. Søkjær er kote 0 DNN, så hvis højden 
hæves 60 cm, må dem der ligger til den højde, automatisk være medlemmer af Søkjær, 

.Det betyder så en vedtægtsændring. 

Der var en del spørgsmål til formandens beretning. Der blev spurt til vandprøver i kanalen, 
der er ikke taget vandprøver, og hvis man ser forurening skal man ringe til brandvæsenet. Der 
er taget vandprøver i havet, og de er gode (det blå flag). Skal Søkjærs aktivitet udvides, der er 
ikke bestemt noget (økonomi). Der er måske mulighed for at tage vandprøver ved udløbet fra 
kanalen (kommunen)  

Formanden blev gjort opmærksom på at høfden ved Poppelalle har problemer med ”næsen” 

3. Regnskab 

Regnskabet blev godkendt 

4. Budget for 2011. 

Frede Christensen fremlagde budgettet. 

5, Indkomne forslag. Ingen 

6. Valg til bestyrelsen  

Finn Wolf blev genvalgt, nyvalgt blev Åge Bach Nielsen 

7. Valg af 2 suppleanter 

Egon Olsen og Jesper Skogstad blev valgt. 

8. Eventuelt 

Der var livlig debat under eventuelt, lige fra forslag om nedlæggelse af Søkjær og om sikring 
af området mod forhøjet vandstand. 

Efter generalforsamlingen fortalte Anne Buhl Rebsdorf, COWI og Peter Svane Knudsen, He-
densted Kommune om sikring af kysten og hvad der kunne ske når vandet stiger. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Finn Wolf som formand, Frede 
Christensen som kasserer og Jørgen Rønnow som sekretær.  

Referent Jørgen Rønnow 


