
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Stiftende generalforsamling Juelminde digelag 

 

Tid 29.08.2021 kl 14-16.00 

Sted: Juelsminde hallerne, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde 

     

Dirigent: Stener Glamann 

Referent: Maiken B. Bundgaard 

 

Dagsorden 

1. Velkomst v/Liselotte Hillestrøm, formand for Udvalget for Fritid og Fællesskab 

 

2. Valg af dirigent. 

3. Valg af referent.  

4. Præsentation af kandidaterne til bestyrelsen- Se bilag 1.  

   (Præsentation af de 4 faste medlemmer se bilag 2 – Ikke på valg) 

 

5. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.  

 

6. Imens der tælles stemmer orienteres om projektet med Kystdirektoratet og RealDania 

om kystsikring og byudvikling i Juelsminde 

7. Valg af 2 suppleanter.  

8. Eventuelt 

 

Referat: 

 

1. Velkomst v/ Liselotte Hillestrøm – Formand for Udvalget Fritid og Fællesskab  

 

2. Stener Glamann – generalforsamlingen er godkendt og dens lovlighed  

    Spørgsmål om revisor, jf vedtægterne er der ingen økonomi og revisor bliver relevant 

når kontingent skrives ind i vedtægterne ved vedtægtsændring.  

 

3. Maiken B. Bundgaard 

 

4. Se bilag 

 

5. 7 medlemmer har før generalforsamlingen tilkendegivet at de stiller op.  

    Poul Otto Lund Petersen – bugten ved strandhuse melder sit kandidatur 

 

Opstillede kandidater   

   Claus Nonnegaard 

   Keld Rasmussen  
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   Lise Pedersen  

   Viggo Mortensen 

   Lars L. Mikkelsen  

   Bent Alminde 

   Peter Schmidt Hansen  

   Poul Petersen 

  

   Valgt til bestyrelsen:  

1. Bent Alminde – 156 stemmer 
2. Lis Pedersen – 153 stemmer 
3. Lars Mikkelsen – 149 stemmer 
4. Peter Smidt Hansen – 122 stemmer 
5. Viggo Mortensen – 114 stemmer 
 

Ikke valgt til bestyrelsen 

   Keld Rasmussen – 91 stemmer 

   Claus Nonnegaard – 45 stemmer 

   Poul Petersen – 24 stemmer  

 

   3 ugyldige stemmer.  

    

 

6. Oplæg v/ Karina Kisum Jensen om Grundejerne Bestemmer 

 

7. Valgte suppleanter – Keld Rasmussen og Kenneth Kaas 

 

8. Eventuel  

  

1. Forslag til at man fremover kalder det et Digelaug i stedet for Digelag 
2. Generelle spørgsmål om sammenhængen mellem Grundejerne bestemmer og Juelsminde di-

gelag.  
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Bilag 1 

Faste bestyrelsesmedlemmer ikke pa  valg 
 

 

 

  

Navn Johnny Boeriis Sørensen 

 JAB 

Min motivation for 

at stille op 

Jeg er næstformand i boligforeningen JAB. Vi 

har ca 275 boligheder inden for risiko område 

Juelsminde og boligforeningens hovedbestyrelse 

har udpeget mig til at varetage foreningens in-

teresse i digelagets bestyrelse og til min sup-

pleant er valgt Niels Kramer som også er besty-

relsesmedlem i JAB. 

 

Navn Jytte Beck 

 Landvindingslaget Søkjær 

Min motivation for 

at stille op 

Sommerhusejer på Storstranden og bosiddende 

i Horsens. Er Landvindingslaget Søkjærs repræ-

sentant i Styregruppen for Juelsminde Digelag 

samt i Realdania pilotprojektet ”Grundejerne 

bestemmer”.  

Søkjærs bestyrelse er af den opfattelse, at en 

samlet løsning for beskyttelse af Juelsminde 

mod det stigende havvand giver den bedste sik-

ring. 

Som kommende medlem af Juelsminde digelag 

vil jeg arbejde for en højtvandsbeskyttelse af 

den lange kysstrækning, hvor løsningerne er til-

passet de enkelte områders egenart. Jeg har 

særlig fokus på at Østerstrand og Sønderstrand 

får naturbaserede løsninger, hvor strandengen 

fortsat blomstrer , digerne bevares og et roligt 

og rekreativt miljø stadig har høj prioritet. 
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Navn Peter Hüttel 

 Hedensted kommune 

Min motivation for 

at stille op 

Ansat i Hedensted kommune som Chef for Fritid 

og Fællesskab, der bl.a. omfatter natur, vand, 

vej og miljø samt kultur og fritid, integration, 

kollektiv transport og borgerservice. Samtidig 

er jeg medlem af Kommuneledelsen, der er 

kommunens øverste administrative ledelse. 
Jeg har haft en central rolle i oprettelsen af Ju-

elsminde Digelag, idet jeg har været med til at 

planlægge processen det forløbne år, deltaget i 

Styregruppens møder samt været bindeled til 

Udvalget for Fritid og Fællesskab og dermed 

Hedensted Byråd. 

Har legeledes en central rolle i projektet Byerne 

og det stigende havvand, og jeg glæder mig til i 

et samarbejde med den øvrige bestyrelse, dige-

lagets medlemmer og de stærke, konstruktive 

kræfter, jeg har mødt i Juelsminde at sætte et 

arbejde i gang, der på den ene side højvands-

sikrer Juelsminde og værdierne i området, men 

på den anden side også giver en  ”merværdi”, 

der  kan komme beboere, turister og hele He-

densted kommune til gavn. 

 

Navn Thomas Hannibal 

 Juelsminde Havn  

Min motivation for at stille op Udpeget af Havnen som medlem af 

kommende digelag. Grunden til at 

jeg valgte at stille op er grundlæg-

gende at jeg gerne vil bidrage med 

at få den kommende dige løsning så 

funktionel, fremtidssikret som mu-

ligt. Jeg vil desuden gerne have la-

vet en løsning der tilgodeser så 

mange behov som muligt. Mit ønske 

er at få en løsning der kan bruges i 

det daglige, som forskønnelse af 

byen, der hvor det er muligt. Som 

gang- og cykelsti hvis det er muligt 

at bygge det. I det hele taget få en 

løsning der vil gavne hele byen og 

den udvikling. Vi skal tænke fremad 

således vi fortsat er attraktiv som 

turistby. 

 


