
Referat af styregruppemøde                                        

Grundejerne bestemmer – Borgerdrevet højvandssikring af Juelsminde 

Dato:  10.02.2021 

Tid:  kl. 17.00 – 19.00 

Sted:  Digitalt møde på Teams 

 

 

Mødedeltagere:   

 

Styregruppen: Jytte Beck, Carsten Clausen, Viggo Mortensen, Karl Ole Knudsen, Thomas 

Hannibal, Johnny B. Sørensen, Bent Alminde, Peter Hüttel og Karina Kisum Jensen,  

 

Arbejdsgruppen: Line Holmgaard Hansen, Per Nørmark, Martin W. Esbensen (referent) 

 

Afbud fra: Maria Elise Sørensen, Per Sørensen, Mikkel Suell Henriques, Kenneth Glud 

Kristensen, Rune Christoffer Olesen (barsel) 

 

 

 

DAGSORDEN  
      

1.  Introduktion til det digitale møde  

 

 

2. Opsamling på tilbagemeldinger Strategiplan Grundejerne bestemmer – 

herunder politisk orientering 

  

- Udvalget for Teknik og Udvalget for politisk koordination & Økonomi er i februar 

måned blevet orienteret om den udarbejdede strateginotat. Der var enighed om i 

udvalgene, at det var et godt grundlag for det videre arbejde. 

 

- Der har været afholdt møde i styregruppen for digelaget med en drøftelse af 

hvordan man kan få stiftet digelaget på trods af de gældende restriktioner affødt 

af covid-19. Her blev der også peget på nødvendigheden af klarhed af 

organisering mellem det kommende digelag og Grundejerne bestemmer, bl.a. i 

forhold til igangværende ansøgninger om digeløsninger. Der sigtes mod en fysisk 

afholdelse af generalforsamlingen i august. Der vil blive orienteret mere herom 

senere. 

 

 

 

3. Kommunikation af Strategiplan – hvordan sikrer vi ejerskab og åbenhed 

omkring processen med Grundejerne bestemmer? 

 

- Uddeling af trykte eksemplarer af PIXI udgaven, når der åbnes op for det, på 

biblioteket, lokale supermarkeder med mere. 

 

- Opfordring til at gentage succesen med gåture på udvalgte strækninger med 

tilmelding og begrænset antal deltagere. 

 

- Brug de sociale medier mere. Husk dog at Facebook tager tid og der kan være 

rigtig meget negativ feedback at forholde sig til. 

 

- Vigtig med en mailadresse og telefonnummer på kontaktperson som borgerne 

kan benytte til spørgsmål. Disse spørgsmål kan noteres og poste på projektets 

hjemmeside.  

 

- Lokale foreninger og undervisningsforløb på skoler kunne også være en indgang 
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til inddragelse. 

 

- Der blev kort orienteret om status på de film, der ved at blive udarbejdet om 

projektet og de forskellige delstrækninger. Disse videoer er velegnede til sociale 

medier.  

 

Beslutning:  

 
Arbejdsgruppen fremlægger forslag til kommunikationsplan på næste styregruppemøde. 

 

Arbejdsgruppen får trykt et større antal af PIXI udgaven til uddeling i Juelsminde. 

 

 

4.  Tilbud bygherrerådgiver – 2 tilbud blev præsenteret på mødet 

 

- De to tilbud fra Grandville og BisgaardlEjsing blev fremlagt.  

 

- BisgaardIEjsing understreger at den politiske tilkendegivelse om opbakning til 

projektet er vigtig og at digelaget dannes, så snart det er muligt for at skabe 

opbakning til den videre proces.  

 

Beslutning:  

 

Der var enighed om at udpege BisgaardlEjsing som bygherrerådgiver for designfasen. 

 

 
 

5.  Drøftelse af fokus i fase 2 – designløsningsfasen 

 

- Den nuværende organisering behøver nødvendigvis ikke at være den samme i 

den videre proces. Der kan f.eks. skabes fokusgrupper for de enkelte 

delstrækninger, Bugten, Havnen, etc. hvilket måske kan øge opmærksomheden 

på projektet rundt om i byen. 
 

- Der er fordele ved at man inddrager bredere, men der er risiko for at der opstår 

uenighed om forudsætningerne, hvilket vil skabe en længere proces. 

 

- I den næste fase skal der være fokus på konkrete designforslag og ikke på 

proces.  

 

- Borgerinddragelse kan også være orientering om processen og 

løsningsforslagene. 

 

- Fokus på involvering af byens fastboende og sommerhusejerne.  

 

- Når designforslagene er kommet ind skal vi have borgerne inviteret med. Ikke 

bare orientering.  

 

- Vigtigt med bred dialog og involvering inden vi vælger en vinder af designfasen.  

 

Beslutning:  

 

Det er vigtigt at inddrage øvrige grundejerne, men først når vi fået udarbejdet konkrete 

designforslag, så der er forskellige løsninger at vælge i mellem.  

 

Det er vigtigt, at vi kan få lov at tage ideer med fra begge indkomne forslag i 

designfasen. 
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6.  Fase 2 – styregruppens rolle i designløsningsfasen 

 

Se punkt 5. 

 

Beslutning: 

 

Arbejdsgruppen kommer med forslag til tidsplan for fase 2 og bud på hvordan 

styregruppen skal involveres og i processen på næste styregruppemøde.  

 

 

7.  Evt. 

 

Drøftelse af sikringsniveau: 

- Det kan være dyrere at skulle udvide midlertidige løsninger på under 2,5 meter 

- Ifølge strategiplanen skal der sikres til 2,5 meter. Tempoet kan tilpasses med 

adaptive løsninger, men det afhænger af de konkrete forslag.  

- Hvis man vælger en løsning til 2,5 meter kender man også på forhånd 

omkostningerne. 

- Hvis omkostningerne er for store kan man vælge en adaptiv løsning. 

 

Beslutning:  

 

Udgangspunktet for sikringsniveauet i designforslagene er til kote 2,5 m., men det skal 

sikres, at der kan bygges yderligere på.  

 

 

 

8. Kommunikation af dagens møde – hvilke ting er centrale at få 

kommunikeret ud? 

 

 

- Arbejdsgruppen foreslår, at der bliver lavet et kort videoreferat af 

styregruppemødet med de vigtigste beslutninger, som kan blive lagt på 

Facebook eller hjemmesiden.  

 

Beslutning: 

 

Arbejdsgruppen kommer med et bud på en organisering af dette inden næste 

styregruppemøde, så det kan blive iværksat og fra og med næste møde i styregruppen. 

 

 


