
 

 

 

 

 

 

Referat styregruppemøde den 9. marts 2021 – Grundejerne bestemmer 

Digitalt møde i Microsoft Teams  
 

Mødedeltagere:   
Jytte Beck, Carsten Clausen, Viggo Mortensen, , Thomas Hannibal, Johnny B. Sø-
rensen, Bent Alminde, Kenneth Glud Kristensen, Per Sørensen, Peter Hüttel og 

Karina Kisum Jensen, Line Holmgaard Hansen, Per Nørmark, Martin W. Esbensen  
Gæst: Tue Bisgaard Jensen 

Afbud fra: Maria Elise Sørensen, Karl Ole Knudsen, Mikkel Suell Henriques, Rune 
Christoffer Olesen (barsel) 
  

1. Introduktion til det digitale møde herunder velkommen til Tue Bis-
gaard, der er valgt som bygherrerådgiver til design-fasen 

Karina bød velkommen og gennemgik dagsordenen, og bød velkommen til Tue 
Bisgaard Jensen (Bisgaard/Ejsing) ekstern rådgiver. Tue fik mulighed for at præ-
sentere sig selv overfor styregruppen. 

 
2. Opsamling på kommunikationsplan herunder de små film 

Kommunikationsplanen blev gennemgået. Der var ingen kommentar og derfor 
ok. Styregruppen har i kommunikationsplanen nogle opgaver/roller og de vil 
blive inddraget. Det vil ske på møde i april. 

 
Et eksempel på kommunikation i form af en mindre video blev vist, lyden gik dog 

ikke igennem hos de fleste, og det blev derfor besluttet at de gøres tilgængelig 
for styregruppen (Kenneth bistår her) inden at de lægges ud på diverse plat-
forme. Husk at registrere hvor mange der ser videoerne når de lægges ud.  

repræsentanter fra styregruppen er blevet interviewet af Jysk/fynske medier 
(bladet Danmark) men har endnu ikke set artiklen i bladet, har dog kommenteret 

på udkast. Journalisten kontaktes for at høre til status. 
 
 

3. Præsentation af procesplan for designløsningsfasen ved Tue Bisgaard 
Tue gennemgik forslag til proces og tidsplan. Planen er lagt således, at der forhå-

bentlig kommer maksimalt ud af den sum penge, der er til rådighed. Arbejds-
gruppen laver diverse oplæg/indstillinger som styregruppen så skal tage stilling 
til 

 
Der blev spurgt ind tl, hvorvidt det forventes at styregruppen nedlægges når di-

gelaget er dannet? Der vil klart være tale om en overgang og styregruppen har 
en stor opgave i at overdrage viden mm. Til digelaget (overdragelse af grundla-

get/ideen bag ved projektet Grundejerne bestemmer), så begge grupper vil nok 
eksistere samtidig i en periode. 
 

I forhold til hvornår diverse krav til koter, løsninger mm. skal stilles, forventes 
dette at sker i perioden indtil juni. I den forbindelse er det vigtigt at huske, for-

udsætningsnotatet og strategiplanen som baggrund. 
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Obs på, at når der begyndes på noget af rådgiverne til designløsningerne i juni 

så giver det ikke mening, at arbejde efter inputs fra borgere herefter. 
 

Det er styregruppen, som har kompetencen til at beslutte fra 3 til 2 rådgivere til 
designfasen, hvilket vil ske efter indstilling fra arbejdsgruppen. 
 

4. Mulige forslag til rådgivere til designløsningsfasen 
God dialog om mulige rådgivere til designløsningsfasen. 

 
5. Kommunikation af dagens møde – hvilke ting er centrale at få kommu-
nikeret ud? Hvem vil filmes og fortælle om dagens møde? 

Thomas Hannibal tager opgaven i denne omgang og bliver kontaktet af Peter 
Nørskov fra Hedensted Kommune om tid og sted. 

Bullets fra dagen 
• Kommunikationsplanen, hvad, hvornår. Den rammer bredt og der 

skal arbejdes på at udbrede viden hos de lokale 

• Tue Bisgaard er hyret som rådgiver 
• Hvad sker der nu og fremover, Proces og tidsplan 

• De små film og andet materiale er klar, husk at folk gerne må kon-
takte os (både styregruppen og admin) for mere information. 

 

6. Næste møde  
Næste møde den 12. april (planlægning af virtuelle møder, orientering om status 

på rådgiver). Herefter møde den 3. maj, fra 17 til 19, her vælges rådgiver. 
 
 

 
  

 


