
 

 

Notatark 
 

Sagsnr. 01.00.00-P20-2-19 

Sagsbehandler 

Maria Elise Sørensen 

 

  25.2.2019 

Beslutningsreferat for 1. møde i Styregruppen for et kommende 

 digelag i Juelsminde 

 

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 16.30 – 18.30 

i Rådhussalen på Rådhuset i Juelsminde, Tofteskovvej 4. 

 

 

Mødeleder: Stener Glamann 

Referent: Maria Elise Sørensen 

 

Mødedeltagere: Tommy Ravn Hansen, Carsten Due, Claus Nonnegaard, Thomas Hanni-

bal, Karl Ole Knudsen, Johnny Sørensen, Bo Hannibal, Jens Egdal, Finn Reinau, Lars Mik-

kelsen, Lars Nordberg, Michael Vendelbo, Niels C. Mikkelsen, Poul Erik Østergaard, Ole 

Bell, Jan Olesen, Ole Dalgaard, Lis Pedersen, Maiken Lorensen, Bent Alminde, Peter Tho-

rup, Jesper Skogstad, Frants Arboe, Keld Viggo Rasmussen, Viggo Mortensen 

 

Deltagere fra Hedensted kommune: Peter Hüttel, Peter Svane, Per Nørmark, Maria Elise 

Sørensen, 

 

Afbud: Lars Djernis, Jytte Beck 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Velkommen til deltagerne. 
2. Den enkelte deltager præsenterer sig kort for de andre. Husk at nævne, hvis du repræsenterer 
     en gruppe/forening mm. 
3. Hvilke roller har Hedensted Kommune her i gruppen, herunder hvem er kontaktperson/sekretær 
    for Styregruppen. 
4. Hvad er den overordnede opgave for Styregruppen. 
5. Organisering af Styregruppen. 
6. Plan for det videre forløb. 
7. Kommunikation i gruppen og ud af gruppen. 
8. Vi ses næste gang. 
 
Referat:  

 

1: Peter Hüttel bød alle velkommen 

 

2: Præsentation af hvert enkelt deltager samt hvem de evt. repræsenterede 

 

3: Præsentation af deltagere fra Hedensted kommune, Maria Elise Sørensen bliver kon-

taktperson/ sekretær for styregruppen. Peter Svane og Per Nørmark er teknikere, Peter 

Hüttel er chef for Fritid og Fællesskab. 
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4: Overordnede opgaver for styregruppen er at forberede vedtægter, afgrænsning og 

kontingent for et fremtidigt digelag. 

Der blev stillet mange spørgsmål til ovenstående opgaver og til et digelag generelt og 

kommunens rolle i et kommende digelag. Efter livlig dialog og mange kommentarer blev 

det af flertallet ved en afstemning besluttet, at der arbejdes frem mod et fælles digelag.   

 

5: Det blev i plenum besluttet at styregruppen skulle være en lille arbejdsdygtig gruppe 

på 8-10 personer. 14 personer meldte sig indledende til det videre arbejde i styregrup-

pen. Et flertal besluttede ved afstemning at styregruppen skulle sammensættes, således 

at flest borgere i Juelsminde var repræsenteret. 3 personer trak sig, da de allerede var 

repræsenteret under andre foreninger/repræsentanter. 2 repræsentanter blev ved fler-

tals beslutning valgt fra, grundet en lille repræsentation på mellem 1-5 ejendomme. 

Disse 2 var ikke tilfredse med flertalsbeslutningen.  

 

Det blev også aftalt at styregruppen arbejder efter et udkast til en tidsplan med afgræns-

ning, vedtægter og kontingent. Resultatet af styregruppens arbejde bliver efter planen 

fremlagt på et møde i maj 2019 for alle de der har været tilstede til dette første møde. 

Herefter bliver styregruppens forslag til afgrænsning, vedtægter og kontingent indsendt 

til byrådet.  

 

 

Valgt til styregruppen:  

 

Medlem   Repræsenterer 

Keld Viggo Rasmussen  Bjørnsknudevej 

Lis Pedersen   Strandengen 

Jette Beck   Søkær 

Viggo Mortensen  Sandbjergstrandvej 

Thomas Hannibal  Havnen 

Karl Ole Knudsen  Juelsminde visionsråd 

Johnny Sørensen  JAB 

Bent Alminde  Kystvej 

Maiken Lorensen  Palsgaard 

 

 

6: Styregruppen på de 9 repræsentanter arbejder udfra den tidsplan der blev fremlagt på 

mødet, således byrådet kan få forelagt forslag til afgrænsning, vedtægter og kontingent 

inden sommerferien 2019. 

 

7: Det blev besluttet at al information bliver lagt på kommunens hjemmeside, herunder 

referater, kortmateriale mm.  

 

8: Stener Glamann og Peter Hüttel sagde tak for mødet    


