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Beslutningsreferat styregruppemøde 25/3 2019

Mandag den 25. marts 2019 kl. 16.00 – 20.00
i mødelokale 104 på Rådhuset i Juelsminde, Tofteskovvej 4.
Mødeleder: Stener Glamann
Referent: Maria Elise Sørensen

Mødedeltagere: Lis Pedersen, Jytte Beck, Helle Åbroe Nielsen, Thomas Hannibal, Karl Ole 
Knudsen, Johnny Sørensen, Bent Alminde og Maiken Lorensen

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

Afbud: Keld Viggo Rasmussen

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Præsentation af dagens program
3. Ekskursion til 4 udvalgte steder (Strandengen/Bugten, lavlandet, Havnen og Kystvej)
4. Spisning
5. Hvad har vi set
6. Vi arbejder med afgrænsning
7. kommunikationsstrategi
8. Vi ses næste gang

1: Peter Hüttel bød velkommen 

2: Peter Svane viste en kort film og gav en kort introduktion til dagens opgave, afgrænsning af 
projektområdet samt introduktion til de lokaliteter der skulle besigtiges.

3: Besigtigelse af Bugten ved Lars Djernis, Strandengen ved Lis Pedersen, Havnen ved Thomas 
Hannibal, Havnepladsen ved Karl Ole Knudsen og området ved Kystvej 15-17 ved Hedensted 
kommune.

4: Spisning

5: Der er bred enighed om at der arbejdes for en samlet højvandsløsning og at den fremtidige sik-
ring er kote er 2,5m.
Det er stadig uklart hvordan der kan ske en sammenlægning/overgang med pumpelaget Søkær 
og nye digelag, dette bliver drøftet til næste møde. 

6:Der var bred enighed om definitionen et fælles digelag skulle tolkes bredt, så det er et fælles 
solidarisk digelag der fremadrettet skal sikre alle ejendomme i afgrænsningen.
Der var bred enighed om at foreningen Strandengen og foreningen Bugten begge skal med i et 
kommende digelag.
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Der var bred enighed om at Kystvej 15 er med i et kommende digelag samt fællesmatriklen Ejer-
lav Klakring by, Klakring Matr. Nr. 25is.
Der var bred enighed om 3 principper for afgrænsningen således
- at matrikler med ejendomme hvor koten går gennem bygning i kote 2,5 eller under automa-

tisk er med i digelaget. 
- At de ejendomme beliggende over kote 2,5m der bliver afskåret deres primære adgangsvej 

ved en højvandstand i kote 2,5m er de ejendomme som udgangspunkt også med i et kom-
mende digelag.

-   At der fastsættes en tolerancegrænse på et par 2 cm.

Kommunen udarbejder et udkast til en afgrænsning ud fra ovenstående principper, som fremsen-
des til styregruppen inden næste møde. 

7: Det blev drøftet om der skulle være en kommunikationsstrategi til pressen, det blev i enighed 
besluttet, at Peter Hüttel varetager kommunikation vedr. arbejdet i styregruppen.   

8: Peter Hüttel sagde tak for et godt møde  


