
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Styregruppemøde Juelsminde Digelag 

 

Tid 10.06.2021 kl 15-17.00 
Sted: Juelsminde hallerne 
 
Mødeleder: Peter Hüttel 
Referent: Maria Elise Sørensen 
 
Mødedeltagere: Lis Pedersen, Jytte Beck, Keld Viggo Rasmussen, Thomas Hannibal 
Bent Alminde  

Afbud: Johnny Sørensen, Maiken Lorensen, Glenn Jacobsen, Viggo Mortensen, 

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

1. Velkommen ved Peter Hüttel 
2. Præsentationsrunde 
3. Overordnet Tidsplan 
4. Udkast til breve 
5. Generalforsamlingen 
6. Status på RealDania Projekt ”grundejerne bestemmer” 
7. evt. 

 
Referat: 
 
1: Peter Hüttel bød velkommen 
2: Punktet blev taget af dagsorden  
3: Maria gennemgik den overordnede tidsplan.  
 

 16 juni masseudsendelse af foreløbig indkaldelse  
 2 august seneste dato indmelding af kandidater til liste der udsendes med indkaldel-

sen (kandidatur kan stadig meldes på selve dagen) 
 9 august udsendelse af indkaldelse 
 29 august stiftende generalforsamling 

 
4: De to breve blev gennemgået og der blev foreslået nogle rettelser og tilføjelser som tilføjes inden 
udsendelse. 
 
 
 

Notatark 

 
Sagsnr. 01.00.00-P20-2-19 

Sagsbehandler 

Maria Elise Sørensen 
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5:  

 Stener Glamann og advokat Jens Glavind deltager begge ved den stiftende generalforsam-
ling.   

 Kandidater der allerede har meldt kandidatur inden marts 2020, skal genfremsende deres 
kandidatur igen. 

 Peter Hüttel er Hedensted kommunes repræsentant i bestyrelsen 
 Jytte er repræsentant for Søkjær i bestyrelsen for digelaget, Søkjær vil indtil en evt. ved-

tægtsændring have en fast plads i bestyrelsen.    
 En ejendom er lig med en stemme, max 10 stemmer.  
 Dørene åbnes fra kl 12.30 således alle kan nå at få udleveret stemmesedler inden mødet.  
 I pausen mellem det ordinære valg og suppleant valg holdes oplæg om RealDania projektet 

”Grundejerne bestemmer” 
 Faste bestyrelsesmedlemmer skal udpege personlig suppleant 
 På generalforsamlingen kan der meldes kandidatur til bestyrelsen helt op til valget.  
 Kandidater bedes på forhånd melde om de også ønsker at stille op som suppleant. 

 
6:  Maria og Per fortalt kort om status på Projekt Grundejerne bestemmer. Styregruppen for projek-
tet har valgt at firmaet Hasløv og Kjærsgaard skal arbejde henover sommer og efterår 2021 med løs-
ningsdesign. Der vil når digelaget er stiftet ske en overdragelse af projektet skal løsningsforslag til di-
gelaget.  
 
7: ingen  
 


