
Landvindingslaget Søkjær 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling, fredag den 20. april 2018 kl. 19.00 

I Juelsminde Hallernes Cafeteria, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde 

 

 

Til generalforsamlingen mødte 29 medlemmer samt Ole Pedersen og Steen Hummelgaard 

fra Hedensted Spildevand, Egon Frydensberg, Hedensted Kommune og Lars Juul, Rambøll 

 

 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Beretning. 

3.  Regnskab. 

4.  Budget. 

5.  Indkomne forslag. 

6.  Valg af bestyrelse.  

På valg er  

Jesper Skogstad (modtager genvalg) 

Jørgen Rønnow (modtager genvalg) 

7.  Eventuelt 

 

 

 

Ad. 1.  

Bestyrelsen foreslår Peter Svendsen, der vælges uden modkandidat. Peter Svensen 

konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Peter Svendsen anmoder om en tilkendegivelse af antallet af fuldmagter. Per Frederiksen 

og Marina Lind vælges som stemmetæller, hvis dette skulle blive aktuelt. 

 



Ad. 2. 

Formandens beretning: 

Det har, generelt, været et år præget af et højt aktivitetsniveau. 

Som vi gennemgik på sidste års generalforsamling, har vi fået renoveret kanal 1, til efter 

udløbet ved kanal 3. 

Kanal 1 er blevet gjort bredere, der er blevet renset op i bunden, siderne er blevet stensat 

et stykke op og der er sprøjtesået efterfølgende med græs. 

I forbindelse med tilkørsel af natur sten og øvrigt materiel, er der lavet nogle skader på 

græs/asfalt på vejen ned til storstranden. Det er aftalt med entreprenøren, at disse 

skader vil blive udbedret i dette forår. 

Projektet har været under HSPV ledelse, og er gennemført til, såvel deres som vores fulde 

tilfredshed, og vi syntes at resultatet er godt. 

I sensommeren, gennemførte vi under Rambølls ledelse, eftersyn af diget. 

Der er udfærdiget en rapport, som har været tilgængelig på vores hjemmeside siden 

januar, ligesom den er udsendt til et antal grundejerforeninger. 

Sammen med denne udsendelse er det indskærpet, at, det kun er Søkjær som står for 

græsklipning af diget samt at det er de enkelte grundejerforeningers ansvar at 

vedligeholde overgange, herunder at de er ansvarlige for sikkerheden på samme 

overgange. 

Lars Juel vi om lidt, gennemgå rapporten konklusioner, samt anbefalinger, og vil besvare 

spørgsmål vedrørende samme. 

 

Høfderne vil igen blive gennemgået, og der vil blive foretaget de nødvendige 

reparationer, under Høfdefogedens kyndige ledelse. 

 

Fælles digelag for Juelsminde. Vi har intet hørt siden sidste år, og vi afventer, fortsat 

kommunens oplæg hertil. 

I januar måned, kørte der i landsdækkende medier, en artikelserie om den stigende 

nedbørsmængder, og deraf stigende grundvandsspejl. 



 

En professor, udtalte i en af disse artikler, helt enkelt ”gør vandløbene bredere og dybere” 

og det har vi altså, også, gjort. 

 

Bestyrelsen har i det forgangne år, afholdt 3 møder. 

Alle møderne har været præget af stor lyst til samarbejde, og ikke mindst, en stor 

interesse for det område som Søkjær dækker, og til at efterleve vort formål, som ifølge 

vedtægter er ”at tilvejebringe sikre afvandingsforhold på de interesserede arealer”, eller 

sagt på mere dansk ” sikre at vandet ikke kommer ind fra havet og at kanalen kan aflede 

vand fra de tilløb der er ” 

Jesper Juul, Rambøll gennemgår den udarbejdede dige rapport. Vores diger er i generel 

god stand. Dige højde ligger på 1.9-2.1. Ved sidste storm kom vandstanden op på 1.58.  

Bemærkninger: Dige overgange trænger nogle steder til opfyldning. Overgange af træ er 

glatte. Græsklipning må ikke være for tæt.  

Formanden oplyser at de respektive grundejerforeninger er orienteret skriftligt om 

ovenstående. Græsklipning på digerne foretages kun af Søkjærs hyrede entreprenør. 

Efter fremlæggelse af rapporten var der mulighed for at stille spørgsmål til både 

beretning og rapport.  

Skal vi gøre noget vi diget? 

Jesper Juul: Diget er fint som et indlandsdige, hvis det havde været et vesterhavsdige, 

havde det ikke været fint. 

Niels Mikkelsen (Strandparken)”Kan man med georadar sige med sikkerhed hvad diget 

består af?” 

Jesper Juul ”Ja, det kan man med rimelig sikkerhed” 

Niels Mikkelsen (Strandparken) ”Bliver vedtægterne ændret så man kan få fuldmagterne 

ud af verden. Storstranden med 125 husstande sidder på langt de fleste af stemmerne?” 

Jytte (Storstranden) ”Storstranden sidder med under 5% af stemmerne - jeg sidder ikke 

med fuldmagterne for at bestemme”. 

Frants Arboe (Storstranden) ”problemet er ikke fuldmagterne, men at der ikke er nok der 

møder op til generalforsamlingen” 



Jesper Skogstad ”Der er ikke planer om at ændre vedtægterne” 

Niels Mikkelsen (Strandparken) Hvordan stiller bestyrelsen sig til at lave promenadesti på 

diget? 

 

Jesper Skogstad ”Diget skal kun bruges til 1 ting – at sikre vandindtrængen”. 

Derefter var der ikke yderligere spørgsmål og beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 3.  

Marina Lind (foreningens forretningsfører) fremlagde regnskabet. 

Ingen bemærkninger. Regnskabet godkendt. 

 

Ad. 4.  

Marina Lind (foreningens forretningsfører) fremlagde budgettet. 

Ingen bemærkninger. Der skal ikke afstemmes om budgettet. 

 

Ad. 5. 

Der var ikke indgået forslag. 

 

Ad. 6. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Jesper Skogstad og Jørgen Rønnow genvalgt uden modkandidater. 

 

Ad. 7. 

Egon Frydensberg Hedensted kommune, oplyste at det fælles digelag har været sat på 

hold i forbindelse med kommunalvalget. Man er nu ved at være klar til at genoptage 

arbejdet med et fælles digelag. 



Kommunen er i gang med at udarbejde en beredskabsplan med drejebog for en 

vandstandsstigning på 1,8. Planen lægges ud på kommunens hjemmeside når den er 

klar. 

Jesper Skogstad, ”hvornår går man i gang med det fælles digelag?”  

Egon Frydensberg vi forventer at der meldes noget ud i juni. 

Jesper Skogstad ”nu skal samarbejdsudvalget huske på, at Søkjær kommer med kanaler 

og diger der fungerer” 

Spørgsmål fra generalforsamlingen ”ved store regnskyl ser det ud som om der er oliefilm 

på kanalerne, hvor kommer det fra?”  

Steen Hummelgaard, Hedensted Spildevand ”der kan være tale om mangan eller 

overfladevand fra vejene, men der er ingen grund til bekymring for miljøet for vandet 

løber igennem filtre inden det ledes ud i havet” 

Spørgsmål fra generalforsamlingen ”hvornår går man i gang med kloakering”  

Ole Pedersen, Hedensted Spildevand ”Det er endnu ikke besluttet om det bliver i 2019. 

2020 eller 2021, der er ikke økonomi til det lige nu”. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

Jesper Skogstad takker generalforsamlingen for fremmødet og valget. 

 

Næste års generalforsamling d. 26.4.2019, kl. 19.00 i Juelsminde Hallerne 

Aktivitetscenter. 

 

Referent  

Marina Lind 

 

 

 


