
Generalforsamling fredag den 24.04.2015

Referat.

1.Valg af dirigent
Keld Lorentsen valgt
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til formanden for 
aflæggelse af  beretning.

2. Formandens beretning
Jesper Skogstads (JS) beretning:
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder. Der 
er 2 emner som er gået igen

1. Strandparkens Grundejerforenings klage over Søkjærs kanal, 
herunder vedligeholdelse og koten for vandspejlet. (kort 
fortalt)

Hedensted kommune afsagde i september måned afgørelse, og jeg 
skal her refererer det der efter vores mening er konklusionen:
1= oplæsning fra afgørelsen
Endvidere indeholder kendelsen en klar afvisning af 
Strandparkens ønske om at få ændret pumpekoten
2=oplæsning fra afgørelsen.
Hedensted kommunes afgørelse er påklaget til Natur og 
Miljøklagenævntnet, deres afgørelse kendes ikke i nuværende 
stund. 
Forud for dette er dog gået adskillige møder, såvel med 
Strandparkens formand, som Hedensted spildevand. I sommeren 
afholdt jeg således et langt møde med Aage Bach Nielsen. 
Formålet var at prøve at få en fælles forståelse for Strandparkens 
ønsker. En fælles forståelse blev det til, men vi kan ikke, uden 
påkrav, efterkomme Strandparkens ønske om sænkning af koten i 
kanalen. Det er vor opfattelse ar vi i denne beslutning har klar 
opbakning i Hedensted kommune.
Et andet ønske fra Strandparken, var en bedre vedligeholdelse af 



kanalen. Her er der virkelig speedet op. Kanalen, som alle sikkert 
har bemærket, har  i det forløbne år, gennemgået en virkelig stor 
oprydning. Der er fældet træer, der er ryddet op på skrænterne og 
der er slået grøde, 4 gange, mod de 2 gange som Hedensted 
kommune omtaler i deres afgørelse. Kanalen, har min egen, meget
store opmærksomhed, en opmærksomhed som jeg lover ikke vil 
blive mindre, så længe jeg er formand for Søkjær. Der er dog en 
ting som ikke er OK. Ved hver oprydning, konstatere vi i, stort 
eller lille omfang, at kanalen bliver brugt til henkastning af affald. 
Dette er ikke acceptabelt, og må standses.
Der er blevet opsat en højdemåler ved underløbet ved indkørslen 
til Strandparken. Formålet med dette er, at vi kunne begynde at 
pumpe noget før. Dette er et forsøg på at imødegå det ”bagfalg” 
som er på kanalen.
Vi har valgt, ikke at ligge Hedensteds kommunes afgørelse på 
hjemmesiden, så længe klagen over denne ikke er afgjort.
Nok om kanalen. Bestyrelsen deltog i oktober måned i et 
orienteringsmøde som kommunen havde indkaldt til på Hellebjerg
Juelsminde er af kystdirektoratet blevet udpeget som 1 af flere 
”Højvandsrisikoområder”.
Kommunen og direktoratet orienterede og baggrunden for deres 
arbejde, og for nu at blive i det positive hjørne, kan man vel sige, 
at det var gammel vin på nye flasker. Kommuner i de udpegede 
områder, herunder Juelsminde, er dog blevet pålagt at udfærdige 
en plan for imødegåelse af oversvømmelser.
En af konklusionerne i dette arbejde er dog, at Søkjær diget er i 
god og forsvarlig stand og højde. På de simuleringer der kørte, 
blev diget ikke oversvømmet. Der forekom dog vandindtrængning
omkring pumpehuset, og kommunen vender tilbage herom, hvis vi
skal foretage os noget.
Bestyrelsens konklusion efter mødet var dog, at risikoen for 
vandindtrængning i det område som Søkjær dækker, er havnen, og
så længe kommunen/havnen ikke har dette på plads, vil det være 
spild af penge at forhøje Søkjær diget, som for øvrigt i de 
beregninger som vi har kendskab til, har en højde (kote) som er 



holdbar.
I det hele taget, rejser disse spørgsmål jo det helt store spørgsmål, 
hvornår kommer politikkerne på banen, altså de politiker med den 
store pung, for det her koster penge.
En anden del af vort ansvarsområde er høfderne. Vi har ikke hørt 
om skader på disse, men dige- og høftefogeden, Finn, hører meget 
gerne hvis der skulle være noget som skal udbedres. Søkjærs 
kasserer (Frede) har opgjort de udgifter som vi har afholdt til 
høfderne i gennem tiden. Investeringen beløber sig til 3.998.000.
Sluttelig, vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for 
samarbejdet. Vore møder, såvel de officielle som de impulsive, er 
præget af en konstruktiv dialog. Endvidere vil jeg takke Hedensted
Spildevand for et fremragende samarbejde. Jeg har respekt for det 
arbejde der bliver udført, og også her er dialogen konstruktiv og 
åben. Herligt.
Jeg overgiver hermed ordet til dirigenten.

Niels Mikkelsen (NM): ønsker at tage vandprøver i kanalen og 
udenfor pumpehuset, og undersøge diget for huller. Det blev aftalt 
at Finn Wolf besigtiger de omtalte huller og diget, og derefter 
tager nødvendig aktion. Ligeledes udtrykte NM skepsis til digets 
stabilitet. AABN henviste  til kystdirektorates rapport som klart 
siger at diget er holdbart og i god stand, og rigtig etableret.
NM have herefter ønske om at man nu fik en fordelingsnøgle af 
omkostningerne til vedligeholdelse af kanalen som tager 
udgangspunkt i de faktiske mængder som man tilfører kanalen. I 
dag deles de 50/50 og er en beregnet fordeling. Hedensted 
Spildevand (HSPV) har meddelt tidligere, at der er opsat 
flowmåler til dette brug. Der er rettet henvendelse til HSPV for en 
afklaring. NM spurgte om prøvetagning af vandkvaliteten i 
kanalen. Vi har bedt HSPV om en udtalelse herom.
 

3. Regnskab ved Frede Christensen
Godkendt



4. Budget for 2016

5. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen. 
Aage Bach Nielsen sagde han havde sendt et.
JS: beklagede meget at han ikke havde set forslaget i sin mail-box 
men han foreslog vi tog forslaget op.
Dirigenten tog forslaget til behandling.
Forslaget var: 
”Til behandling på Søkjærs generalforsamling den 24. ds. Ønsker 
jeg at stille forslag om, at forsamlingen orienteres om den rolle, 
bestyrelse forventer landvindingslaget skal spille i relation til 
gennemførelse af ”Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde”
Forslaget blev fremsat med udgangspunkt i Hedensted Kommunes
(HK) forslag til risikostyringsplan som er i høring. I afsnittet som 
AABN henviste til, fremgår det også klsrt, at HK har til hensigt at 
inddrage Søkjær i arbejdet med at etablere et digelag for hele 
området.
Handlingsplan for indsatsområde 7: Digelag
Kommunen vil i indeværende planperiode tage initiativ til, at der 
etableres et digelag med ansvar for den fremtidige drift, 
vedligeholdelse og udbygning af diget. Digelaget forventes at 
skulle omfatte alle de lodsejere, hvis ejendomme i dag har gavn af
digets beskyttelse, og derudover de lodsejere, hvis ejendomme som
følge af en udbygning af diget fremover vil blive omfattet af diges 
beskyttelse.
Arbejdet med at etablere et digelag vil ske i samarbejde med 
Landvindingslaget Søkjær.
Planen kan hentes på HKs hjemmeside , Risikostyringsplan 2015 
for Juelsminde.

NM: Hvad er Søkjærs fremtid, det skal bestyrelsen svarer på, og 
nyt digelaug skal vi så betale til det. JS: vi kender ikke noget til et 
nyt digelaug. TR: vil undersøge det i løbet af ca. 14 dage.



Bestyrelsen henviste til at man på sidste års generalforsamling 
havde bedt om en debat om Søkjærs fremtid og virke. Det er 
bestyrelsens overbevisning at GF ikke ønsker ændringer. Vi kan 
blive pålagt sådanne, og så tager vi aktion på dette.
Det gav anledning til en debat, hvor bestyrelsen fastholdt, at den 
ikke havde planer om at foretage sig noget overfor HK. Hvis HK 
ønsker ændringer i Søkjærs ansvarsområde må de starte en dialog 
med os derom.
NM: ønsker at se resultatet af flowmåling. JS: får Hedensted 
Spildevand til at oplyse resultatet af flowmåling.

6. Valg til bestyrelsen
Jesper Skogstad og Jørgen Rønnow
Genvalg

7. Eventuelt
Finn Wolf: der er 5 høfter (næser) der byrde laves
Ellers var der livlig debat under eventuelt

Referant
Jørgen Rønnow

Næste års generalforsamling er Fredag den 15. april 2016

PS. Efter generalforsamlingen blev det konstateret at forslaget
fra Aage Bach Nielsen var sendt til en forkert mailadresse. 
Den rigtige mail-adresse kan ses på Søkjærs hjemmeside. 
Det er uheldigt at sende til en forkert mailadresse, der er jo en 
grund til at bestyrelsen skal have forslaget 8 dage før 
generalforsamlingen.


