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REFERAT

Ad. 1 Velkommen v. Udvalgsformand Lene Tingleff
Gennemgang af dagsordenen (bilag 0)

Ad. 2 Spildevandskloakering ved Mette Hansen og Lasse Toftebjerg
Der blev givet en status på arbejdet (bilag 2)

Ad. 3 Udbredelse af bredbåndsforbindelse i sommerhusområder
Fibia havde lagt ”tag selv-mapper” - alle ejendomme skal have mulighed for 
adgang til fibernet inden udgangen af 2023. Ren internet 199 kr eller inter-
net + tv 329 kr. De måneder, hvor sommerhuset ikke anvendes, betales der 
en ”Hvile-leje” på 49 kr pr. måned 
Juelsminde Antenneforening sammen med YouSee (bilag 3)

Ad. 4. 4 nye sommerhusområder v. Johan Stadil Petersen
Hedensted kommune har fået lov til at udstykke 194 nye grunde fordelt 
mellem As Vig og Klakring.
Processen er herefter, at staten laver et plandirektiv. Dette forventes at ta-
ge ca 1 år. Herefter skal kommunen lave lokalplan. Naboerne, herunder 
grundejerforeninger/sommerhusforeninger inddrages i lokalplanarbejdet. 
Arealerne er ejet af private – ikke kommunen (bilag 4)

Ad. 5. Digelag i Juelsminde v. Per Nørskov
Orientering om status (bilag 5)

Ad. 6. Affaldsprojekt i As v. Laurids Madsen
Orientering om forsøgsordning i As Hedegård. Forsøgsordningen kører året 
ud. Herefter skal forsøgsordningen evalueres, inden der tages stilling til, om 
andre områder tilbydes samme ordning (bilag 6).
Inden for det kommende år vil udvalget udarbejde ny affaldsplan, hvor der 
forventes at blive et katalog af forskellige muligheder at vælge imellem. 
Orientering om at 24/7-ordning (aflevering af affald på genbrugsstationen 
døgnet rundt) nu også gælder i Hornsyld. Tilmelding sker via hjemmesiden 
https://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/affald-og-gen-
brug/genbrugsstationerne 

Kommentarer/spørgsmål:
For de sommerhusejere som har bestilt fredagstømning – og samtidig har 
lørdagstømning – uheldigt, da det betyder, at der køres ud til samme ejen-
dom 2 gange inden for maks 24 timer.
Hvorfor vælges der ikke containere, der er helt nedgravet? Sv. Det er en dyr 
løsning.
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Hvem har betalt for forsøgsordningen i as Hedegård? Sv. Det har renova-
tionsordningen, da det er et pilotprojekt – men ordningen sparer også pen-
ge, idet hovedparten af udgiften til renovation drejer sig om vognmands-
kørslen og afbrænding af restaffald – begge udgifter forventes at blive min-
dre. 
Hvornår kan ordningen udbredes til andre sommerhusforeninger? Sv. Det 
tages der først stilling til, når forsøgsordningen er evalueret. 
Hvad gør man med pensionister, der bor helårligt i deres sommerhus, og ik-
ke selv kan gå op til stationen og aflevere sit affald?
Kan vi få en container til dåser på genbrugsøerne? Sv. Undersøges.

Ad. 7. Emner fra Sommerhusforeningerne 
Orientering om Hjarnø Damburg v. Per Nørmark (bilag 7)

Ad. 8. Eventuelt
Orientering om sommerhusmøde d. 23. marts hos Barrit Legeunivers. Arran-
gører er Hedensted Kommune og VisitJuelsminde.
Orientering om ny kyststi. Hedensted Kommune har fået en indbydelse fra 
Horsens og Odder Kommuner om at være med i et stiprojekt fra Gylling 
Næs til Horsens og videre til Snaptun, så den bindes sammen med vores 
egen kyststi. Det første møde afholdes i næste uge. 
Sportsfiskeforeningen vil plante ålegræs i fjorden - er en del af projektet. 
Drøftelse af tidspunkt til næste år. Generelt stemning fastholde aftenmødet.

Ad. 9.  Afrunding v. Udvalgsformand Lene Tingleff

Ovenstående referat er sendt ud til foreningerne samt lagt på hjemmesiden:
https://www.hedensted.dk/borger/bolig,-byggeri-og-flytning/min-bolig/information-om-
sommerhusomraader
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