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Februar 2022. 
Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 24. februar 2022, hvor der blev orienteret om et afholdt møde 

mellem repræsentanter fra bestyrelsen og Hedensted kommunes borgmester, kommunaldirektør 

samt direktøren for vækst teknik og fællesskab. Formålet med mødet var, at sikre et godt 

samarbejde med forsat fremdrift i processen og sikring af borgernes indflydelse og opbagning. Der 

blev aftalt, at der bl.a. skal udarbejdes en samarbejdsaftale som beskriver rollefordelingen og 

snitflader. Efterfølgende er bestyrelsen inviteret til et temamøde med kommunalbestyrelsen på 

Juelsminde Rådhus den 31. marts 2022. 

Højtvandssikringen er et kommunalt fælles projekt, hvor kommunen er drivkraften, og 

Kystdirektoratet er sagkyndige rådgivere. I en sådan proces er der nogle trin, der skal gennemføres 

obligatorisk. Bestyrelsen arbejder med at synliggøre dette ved at udarbejde en proces og tidplan for 

etableringen af højtvandssikringen af Juelsminde. Samtidig arbejdes der med at få valgt en rådgiver 

til den påkrævede miljøvurdering og VVM screening. 

Der er udarbejdet et forslag til et foreningsbudget samt et heraf følgende kontingent, som er 

godkendt af bestyrelsen. Budgettet for 2022 samt kontingentet skal efterfølgende godkendes på 

generalforsamlingen. 

Der er mulighed for, at få andel i nogle økonomiske midler fra Realdania via pilotprojektet 

Grundejerne bestemmer. Bestyrelsen drøfter og støtter Realdania ansøgningen og i den forbindelse 

en evt. port løsning ved Juelsminde Havn. Ansøgningen skal være klar inden 8. april 2022. 

Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper:  

 En gruppe arbejder med vedtægtsændringer samt et forslag til en forretningsorden. 

Vedtægtsændringerne skal ifølge lovgivningen godkendes på generalforsamlingen og af 

kommunalbestyrelsen. 

 En gruppe udarbejder forslag til financieringen af anlæg samt fordeling af udgifter i form af en 

bidragsmodel, der ønskes så enkle og gennemskuelig som mulig. Det er Hedensted kommunes 

kommunalbestyrelse, der har den endelige beslutning.  

 En gruppe har ansvaret for at udarbejde nyhedsbreve, så borgere, der ønsker at abonnere på det, 

kan følge med i, hvad bestyrelsen arbejder med. 

 En gruppe forbereder generalforsamlingen 

 En gruppe arbejder med at få tilknyttet en VVM rådgiver. I gruppen deltager en repræsentant fra 

forvaltningen. 

 En gruppe arbejder med overdragelse af Søkjærs anlæg 

 En gruppe arbejder sammen med Havnemuseet om en udstilling, der omhandler 

højtvandssikringen.  
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