
 

 

Notatark 
 

Sagsnr. 01.00.00-P20-2-19 

Sagsbehandler 

Maria Elise Sørensen 

 

  9.5.2019 

 

Beslutningsreferat styregruppemøde 2/5 2019  

 

Mandag den 2 maj 2019 kl. 16.00 – 19.00 i mødelokale 104 på Rådhuset i Juelsminde, 

Tofteskovvej 4.  

Mødeleder: Stener Glamann 

Referent: Maria Elise Sørensen  

 

Mødedeltagere: Lis Pedersen, Jytte Beck, Keld Viggo Rasmussen, Thomas Hannibal, Karl 

Ole Knudsen, Johnny Sørensen, Bent Alminde, Viggo Mortensen og Maiken Lorensen  

 

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

Sørensen 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkommen ved Peter Hüttel  

2. Drøftelse af udkast til afgrænsning 

Foreløbig status på havnen. 

3. Søkjær: En redegørelse for hvilke områder, der indgår i Søkjær, og hvordan er 

kontingentet. (Jytte Beck) 

4. Drøftelse af vedtægter 

5. Hvad gør vi nu? 

6. evt. 

7. Tak for i dag. 

 

1: Peter Hüttel bød velkommen 

 

2: Udsendt udkast til afgrænsning blev drøftet. Det blev besluttet at de 3 kommunale 

veje der går langt ud over projekt afgrænsning klippes til, således de følger digelagets 

afgrænsning. Hedensted kommune undersøger om ”havgrundene” alle ejer mere end en 

matrikel inden for området. Punktet sættes på igen til næste møde.  

Status på havnen er, at der er en politisk proces i gang, og at der er aftalt møde senere 

på måneden mellem havn og kommune. 

 

3:Jytte Beck orienterede om Søkjærs afgrænsning samt lidt om hvor meget de pt betaler 

i Søkjær. Det blev besluttet at Hedensted kommune indkalder Søkjær til et møde om ind-

ledende drøftelse om hvordan Søkjær kan komme til at indgå i et fællesdigelag. 

 

4: Peter Svane gennemgik udsendte power point om vedtægter til det kommende dige-

lag.  Styregruppen blev bedt om at overveje hvilket navn laget skal have.  

Det blev i enighed besluttet at arbejde videre udfra et princip om at 1 bolig = 1 

stemme/1 kontingent, dog med undtagelse af: Boligforeninger, Palsgaard, havnen, He-

densted kommune og erhvervsejendomme. Hedensted kommune kommer sammen med 

advokaten til næste møde med et forslag til en Stemme/kontingent fordeling for disse.  

1 ejerlejlighed= 1 stemme /1 kontingent 

 

Bestyrelsen skal bestå af 9 medlemmer 
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4 faste pladser tildeles: 1: Søkjær, 1 Havnen, 1 JAB, 1 Hedensted kommune, tilhørende  

4 suppleanter. 5 Pladser er til afstemning på generalforsamlingen samt 2 suppleanter. 

 

Hedensted kommune yder tekniske bistand til digelagets møder.  Medlemmet i bestyrel-

sen fra Hedensted kommune er Politiker eller embedsmand, der lægges fra styregruppen 

vægt på at personen skal have interesse i digelaget.    

 

Det blev i enighed besluttet at der ikke kan stemmes med fuldmagter.  

 

Det blev besluttet at der kan indkaldes til en ekstraordinær GF med 1/5 af medlemmer-

nes tilslutning.  

Det blev besluttet at laget skal have en autoriseret revisor. 

Det blev besluttet at der i vedtægterne skal stå at referater fra møder i forbindelse med 

digelaget skal offentliggøres på hjemmeside (enten lagets egen eller kommunens hjem-

meside). 

 

5: Det er nødvendigt at der afholdes et møde i styregruppen mere, dette bliver den 21 

maj 2019 kl 16.30-19.30 på Juelsminde Rådhus. Efterfølgende vil styregruppen præsen-

tere deres arbejde for den store gruppe der havde meldt sig til arbejdet med styre-

gruppe. Dette møde forventes at blive afholdt 6 Juni kl 17-18.30 2019 på Juelsminde 

rådhus. 

 

6: ingen  

 

7: Peter Hüttel sagde tak for i dag.    


