
 

 

Notatark 
 

Sagsnr. 01.00.00-P20-2-19 

Sagsbehandler 

Maria Elise Sørensen 

 

  21.5.2019 

 

Beslutningsreferat styregruppemøde 21/5 2019 

 

Mandag den 21 maj 2019 kl. 16.30 – 19.30 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, Viggo Mortensen og Maiken Lorensen 

Afbud: Bent Alminde 

 

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

Sørensen 

 

Dagsorden:  

1. Velkommen ved Peter Hüttel 

2. Drøftelse og godkendelse af afgrænsning 

3. Drøftelse af vedtægter 

4. Søkjær 

5. Kontingent 

6. Forberedelse til orienteringsmøde 

7. Den videre proces 

8. evt. 

9. Tak for i dag.  

 

1: Peter Hüttel bød velkommen  

 

2: Per gennemgik kort med afgrænsning. Enighed om at ”havgrunde” uden grundværdi 

og uden mulighed for at blive bebygget, skal være med i afgrænsningen, men at disse 

ejendomme ikke skal betale kontingent.  

Enighed om godkendelse af afgrænsningen 

 

3: Enighed om lagets navn: Juelsminde digelag. 

 

Der mangler afklaring om hvordan andelsboliger, andelsgrunde og andre boliger på fæl-

les matrikel stadig får 1 stemmeret pr bolig. Jf. princip om at hver bolig= 1 stemme. 

Hedensted kommune arbejder sammen med advokaten på en mere retvisende tekst til 

vedtægterne.  

 

Det præciseres at der ingen sammenhæng er mellem kontingentsatser til digelaget og 

den senere udgiftsfordeling til højvandssikring til digelaget. Kan evt indsættes som en 

bemærkning til vedtægt. 

 

Havnen og JAB drøfter med baglandet forslaget med en stemmefordeling til på 10 man-

dater til JAB, Hedensted kommune og Havnen, de vender tilbage pr mail når dette er af-

klaret.  
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Der stilles forslag om muligheden for at hver deltagende medlem til generalforsamlingen, 

kan medbringe 1 fuldmagt. Forslaget blev drøftet og der fastholdes at der ikke kan bru-

ges fuldmagter til afstemninger.  

 

Valg til bestyrelsen: Der fastholdes det alternative forslag i enighed, at alle 5 bestyrelses 

medlemmer på valg til GF skal vælges af generalforsamlingen.  

 

Beslutning om at general forsamling skal afholdes i maj måned. 

 

Enig beslutning om at ændre teksten så, ved 1/10 af medlemmerne kan der indkaldes til 

en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Digelagets mulighed for kystsikring- digelaget har ikke myndigheds kompetence. Hvis 

der udøves hærværk/ skade/ manglende sikring af enkelt ejer, her anbefaler styregrup-

pen at evt regning fra selvhjælpshandling lavet af kommune skal sendes direkte til ejer.  

 

Der ønskes at bestyrelsen tegner en ansvarsforsikring til bestyrelsen. 

 

Som tillæg til vedtægt eller i en forretningsordning: Valg til bestyrelsesposter: Ved 2 po-

ster på valg i lige år får alle fremmødte 2 stemmer ved 3 poster på valg i ulige år får alle 

fremmødte 3 stemmer. Ved afstemning kan et medlem ikke stemme på samme person 

flere gange under samme valg.  

Bestyrelsen udarbejder en forretningsordning der godkendes af generalforsamlingen.  

 

Der er ønske fra styregruppen at Hedensted kommune stiller sekretær til rådighed til be-

styrelsesmøder i Digelaget.  

 

Det blev besluttet at revisor i digelaget kunne være statsautoristeret eller registreret re-

visor. 

 

4: Søkjær: kort referat af Jytte om møde mellem Hedensted kommune og Søkjær. 

  

- Pumpelag 

- Stand af diger 

- Pris på forhøjelse af dige ca 3 millioner. 

- Oprensning og vedligehold af kanaler 

- Høfder 

- Græsslåning og vedligehold af diger 

 

Vedligeholdelse af Søkjær områder og anlæg skal ved overdragelse til digelaget fortsætte 

således anlægget holdes og fremstår med den nuværende standard.  

Søkjær har dobbeltmedlemskab indtil en overdragelse falder på plads.    

Søkjær skal komme med en kandidat, der indstilles som bestyrelsesmedlem i Digelag Ju-

elsminde.  

 

Hedensted kommune laver nogle principper for overtagelse af Søkjærs aktiver og drifts-

opgaver. Søkjær tror på en sammenlægning af Søkjær og Juelsminde digelag. 

Styregruppen ønsker at principperne kan anvendes til øvrige eksisterende kystsikring der 

også på sigt skal overdrages til digelaget.  

 

Styregruppen ønsker at kommentere og godkende principper der laves om overdragelse 

af eksisterende højvandsikring fx Søkjær.  Ønsker styregruppen et ekstra møde vedr. 

drøftelse af principperne meldes dette til Hedensted kommune. 

 

5: Styregruppen foreslår et Kontingent på 200kr til alle medlemmer.  
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6: Der afholdes et orienteringsmøde for den store styregruppe d. 6 juni.  

  

Styregruppen står for orienteringen, kommunen støtter op med supplerende viden.  

 

 

 

Forslag til dagsorden: 

 

 

1. Velkommen (Peter H) 

2. Afgrænsning (Thomas)  

3. Vedtægter, inkl. navn og kontingent (Johnny) 

4. Søkjær (Jytte) 

5. videre proces (Hedensted kommune) 

6. evt. 

 

 

MES indkalder til et kort møde 1 time inden orienteringsmødet.  

 

7: Styregruppen ønsker at lave en følgeskrivelse til byrådets behandling.  

 

8: Peter Hüttel beretter at en journalist har kontaktet Hedensted kommune og at de har 

aftalt møde den kommende torsdag.  

 

9: Tak for i aften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


