
Klar til et  
fælles digelag
Juelsminde skal sikres mod fremtidens klima

Kom til orienteringsmøde

Se, hvilke grunde der er med

Lokale borgere står bag forslagene

Digelaget og kommunens rolle



Byrådet har vedtaget at sende et forslag til afgrænsning og vedtægter for det 
kommende digelag i partshøring.

Forslaget er udarbejdet af en lokal styregruppe, som blev nedsat efter borgermødet 
på Hellebjerg Idrætsefterskole den 29. januar i år. 

Styregruppens opgave var alene at forberede dannelse af et digelag. Når digelaget 
er dannet, bestemmer laget, hvordan Juelsminde skal sikres, og hvordan regningen 
for arbejdet og for driften skal betales.

Styregruppen lægger vægt på, at 
- lave én samlet og fælles løsning for Juelsminde by.
- Hedensted Kommune bidrager meget væsentligt til diget.

VEDTÆGTER
Alle grundejere i området, se kort, skal være medlem af digelaget. Det bliver tinglyst.
Hovedreglen er: 1 ejendom – 1 medlem. Ingen kan dog have mere end 10 med-
lemskaber.
Hedensted Kommune, Juelsminde Havn og Juelsmindehalvøens Almene Boligsel-
skab af 1946 betaler hver 10 kontingenter og har et tilsvarende antal stemmer på 
generalforsamlingen.
Bestyrelsen har 9 medlemmer. Hedensted Kommune, Juelsmindehalvøens Almene 
Boligselskab af 1946, Juelsminde Havn og Søkjær Landindvindingslag udpeger hver 
ét medlem. De 5 øvrige vælges på generalforsamlingen. Man kan ikke stemme med 
fuldmagt på generalforsamlinger.
Kontingentet er 200 kr. om året pr. medlem. Pengene går alene til almindelig for-
eningsdrift – ikke til diget.
Vedtægterne ændres løbende, efterhånden som arbejdet med at etablere diget 
skrider fremad.

SØKJÆR
Søkjær Landvindingslag eksisterer indtil videre. Digelagets bestyrelse skal forhandle 
med Søkjær om overdragelse af anlægget, så det med tiden bliver ét fælles anlæg 
i Juelsminde By.



KORT FRA HEDENSTED KOMMUNE
Kortet viser afgrænsningen af det område, der fremover 
kommer til at udgøre Juelsminde Digelag. Alle, der bor 
inden for det røde felt, har modtaget denne folder, 
vedtægter, kort og liste over matrikler.

Udgangspunktet er at sikre ejendommene imod en 
vandstand på 2,50 meter over dagligt vande. 

Grunde, som ikke kan bebygges, er med i digelaget, 
men betaler ikke kontingent.



FRA BORGERMØDE TIL VEDTÆGTER
På borgermødet den 29. januar 2019 meldte 27 interesserede sig til 
arbejdet med at forberede digelaget. På det første møde bestemte 
et flertal af deltagerne at skære antallet af medlemmer ned til 9, 
og de 9 blev valgt ved afstemning.

Styregruppen har på fem efterfølgende møder arbejdet med af-
grænsning, vedtægter og forholdet til Søkjær. Det er foregået i 
en fælles, positiv ånd, og der har ikke været nogen afstemninger. 
Styregruppen sendte i august et fælles forslag til byrådet. 

PARTSHØRING
Forslag til vedtægter og afgrænsning er i partshøring frem til den 
7. oktober 2019

Hvis du har bemærkninger til vedtægter og afgrænsning kan du 
bruge denne emailadresse: fritidogfaellesskab@hedensted.dk
eller skrive til: Hedensted Kommune, Tjørnevej 6, 7171 Uldum



HVAD SKER DER NU
Efter at høringsperioden er ovre vil de indkomne bemærkninger 
blive behandlet og fremlagt for Byrådet sammen med et endeligt 
forslag til vedtægter og afgrænsning i november 2019.

Herefter er der en 4 ugers periode, hvor man kan klage over  
Byrådets afgørelse.

Hvis der ikke kommer klager, vil Hedensted Kommune indkalde til 
en stiftende generalforsamling i januar 2020.

Hvis der kommer klager, skal de behandles af Miljø- og Føde-
vareklagenævnet. Afhængig af nævnets afgørelse kan arbejdet 
med dannelse af digelaget enten fortsætte, eller der skal ske en 
tilpasning.

Når den stiftende generalforsamling er afholdt, overtager Juels-
minde Digelag det videre arbejde med at sikre Juelsminde By imod 
oversvømmelse. Hedensted Kommune bidrager med sekretærhjælp 
og teknisk bistand.



5 spørgsmål

Hvad får jeg ud at være med i digelaget?
Du sikrer din ejendom mod oversvømmelse. Med en fælles investering for alle 
grundejere sikrer vi værdier for flere milliarder kroner. 

Hvorfor løser kommunen ikke bare opgaven?
Som udgangspunkt skal den enkelte grundejer selv betale for at sikre sin ejendom. 
Kommunen er også grundejer og betaler både kontingent og sin andel af det 
kommende dige. Kommunen vil også gerne betale for at gøre det nye anlæg til en 
attraktiv del af byen.

Skal jeg være med i digelaget?
Ja. Det bliver tinglyst på hver enkelt ejendom. Alle skal være med i et fælles dige. 
Et dige med huller giver ingen mening.

Hvad kommer det til at koste?
Digelaget bestemmer, hvilken løsning der skal laves, og hvordan udgifterne skal 
fordeles. Et rådgivende firma har lavet et forslag til 23 mio. kr. 

Skal jeg både være medlem af Søkjær og af det nye digelag?
Ja, hvis du er medlem af Søkjær i dag. Digelaget skal lave en aftale med Søkjær om 
at overdrage og drive Søkjærs velfungerende anlæg. 



Orienteringsmøde

Kom til orienteringsmøde om det kommende digelag

 Onsdag den 11. september kl. 16.30 – 18.00
eller

 Tirsdag den 24. september kl. 19.00 – 20.30

Begge dage på 

 Hellebjerg Idrætsefterskole, Jens Engbjergs Allé 4, Juelsminde

Dagsorden

Velkomst v. Liselotte Hillestrøm (S), formand for Hedensted Kommunes  
udvalg for Fritid og Fællesskab.
Gennemgang af afgrænsning og vedtægter.
Mikrofonen går rundt – spørgsmål og kommentarer.

Tilmelding til onsdag den 11. september på https://hedensted.nemtilmeld.dk/223/ 
Tilmelding til tirsdag den 24. september på https://hedensted.nemtilmeld.dk/224/
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