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Sagsnr. 01.00.00-P20-2-19

Sagsbehandler
Maria Elise Sørensen

30.7.2019

Beslutningsreferat styregruppemøde 30/7 2019

Tirsdag den 30 juli 2019 kl. 16.00 – 18.00 i mødelokale 104 på Rådhuset i Juelsminde,
Tofteskovvej 4.
Mødeleder: Per Nørmark
Referent: Maria Elise Sørensen

Mødedeltagere: Lis Pedersen, Jytte Beck, Keld Viggo Rasmussen, Thomas Hannibal, Karl
Ole Knudsen, Johnny Sørensen, Viggo Mortensen, Bent Alminde og Maiken Lorensen
Afbud: 

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

Dagsorden: 

1. Velkommen
2. Drøftelse og endelig godkendelse af afgrænsning
3. Drøftelse og endelig godkendelse af Vedtægter
4. Drøftelse og godkendelse af principper for Søkjær
5. Drøftelse, godkendelse og evt. underskrivning af følgebrev til udvalg og byrådet
6. Det videre forløb
7. Evt.

Referat: 

1: Peter Svane bød velkommen

2: Der blev henvist til artikel i Folkebladet. Det det blev præciseret at adgang rundt om 
Bjørnsknude og Juelsminde digelag behandles som to særskilte sager i Byrådet. Et evt. 
samarbejde kan indtænkes, når der skal laves et projekt. Det blev besluttet at alle grun-
de indenfor afgrænsningen er med i digelaget, 3 grunde var til drøftelse og alle 3 er med 
i digelaget, som følge af de opstillede kriterier.  

3: Der ønskes en præcisering af punkt 5.7, Peter Svane rundsender ny formulering.
Ændring af 11.3 og 11.4
Offentliggørelse af dato og anmodning om indsendelse af forslag 2 mdr. før generalfor-
samling.
Frist for indsendelse af forslag senest 1 mdr. efter offentliggørelse.
Udsendelse af dagsorden med indkomne forslag 14 dage før.

11.9 der indsættes: der kan ikke stemmes med fuldmagt

12.2 der ændres til … og hver en suppleant.

12.5 Uforandret

12.9 Uforandret
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15.4 Uforandret

16. Uforandret

Ændringer rundsendes til godkendelse hurtigst muligt.

4: Vurdering af etableringsomkostninger i forhold til Søkjær når ikke at blive færdig til 
den politiske behandling, men vil blive eftersendt når de foreligger. 

5: Godkendt med en enkelt rettelse og underskrevet

6: Jytte og Karl Ole deltager til udvalgsmødet for Teknik d. 13 August.
    Forslag om lokale aktiviteter fx på kystvej, havnen for de lokale. 
    Forslag om informativ artikel i Horsens Folkeblad 
    Det undersøges om et af informationsmøderne kan ligges en fredag.

7.
 


