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Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 28. april 2022, hvor der blev orienteret om, at der er 

fremsendt forslag til Udvalget for Vækst og Klima i Hedensted kommune om at fremme 

kystbeskyttelsen og højtvandssikringen af Juelsminde. Der er tale om et fælleskommunalt projekt 

med forslag om, at kommunen påtager sig bygherreansvaret for etableringen af beskyttelsen, og at 

der indgås en samarbejdsaftale mellem Hedensted kommune og Juelsminde digelag. Der er også 

forslag om, at Hedensted kommune kommer med en holdningstilkendegivelse om midlertidig at 

afholde alle digelagets udgifter. Når sagen er behandlet i udvalget d. 2. maj, sendes den 

efterfølgende til Økonomiudvalget og til sidst til behandling i kommunalbestyrelsen, også i maj 

måned. 

Der er indgået aftale med Marina Lind om at stå for regnskabsføringen for bestyrelsen.  

En arbejdsgruppe arbejder forsat med bidragsmodellen og forslag til principper for fordeling af 

udgifter til anlægsbyggerier. Det er et område, der ikke haster, da bidragsmodellen først skal meldes 

ud sammen med det færdige projekt. 

Der har været afholdt et indledende møde om overtagelse af anlæg til højtvandsikring fra 

Landvindingslaget Søkjær. Der er blevet set på de principper for overtagelse, der tidligere er 

nedfældet i et notat.  Der bliver afholdt et møde igen i juni. Der stiles efter at have sagen klar til 

generalforsamlingen i 2023. Bestyrelsen er enig om, at Jytte Beck er inhabil, når forhandlingen 

finder sted med repræsentanter fra Søkjær. 

Valg af pengeinstitut er drøftet. Der ønskes et lokalt om muligt. Bestyrelsen har besluttet sig for , at 

Vestkystbanken skal være digelagets pengeinstitut, hvor vores foreningskonto oprettes. 

Forslaget til budget drøftedes på mødet og tilrettes efterfølgende. Det samlede budget med forslag 

til kontingent skal vedtages på generalforsamlingen. 

Der drøftedes forhold ved Bugten, der har sammenhæng med vådområder på stedet og dermed med 

naturbeskyttelseslovens § 3. Men der skal udarbejdes et skitseforslag, inden VVM-redegørelsen 

iværksættes. 

Vi drøftede indholdet i bestyrelsens beretning samt indhold og forløb af generalforsamlingen. Der 

er nogle få forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen, men ingen indkomne forslag fra 

medlemmerne. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg. 

På vegne af Juelsminde digelags bestyrelse/ Jytte Beck 


