
Nyhedsbrev nr. 6 fra Juelsminde digelag- Juni 2022. 
Det første punkt på mødet var evaluering af generalforsamlingen. Alt det praktiske forløb uden 

problemer, og det samme gjorde registreringen af de tilmeldte medlemmer. Beretningen var meget 

informativ, og den blev taget godt i mod. Der var efterfølgende nogle drøftelser som fx knyttede sig 

til budgettet og bestyrelsens honorar, men der var et stort flertal, der godkendte budgettet. 

Bestyrelsen drøftede desuden de signaler, vi havde fået fra medlemmerne efter 

generalforsamlingen. Der var bl.a. ros til finansieringsmodellen og offentliggørelsen af denne. 

Dirigenten har godkendt referatet som bliver lagt på Hjemmesiden. 

Foreningen bankforbindelse er på plads, men den er på stand by så længe, vi ingen økonomi har. 

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. maj besluttet at fremme det fælleskommunale projekt, 

og underretter Juelsminde digelags medlemmer herom. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem 

Hedensted kommune og Juelsminde digelag, Desuden besluttede kommunalbestyrelsen, at man 

midlertidigt vil afholde udgiften til højtvandssikringen. 

Digelagets bestyrelse har besluttet igen at anvende Tue Bisgaard til at udarbejde tilbudsmateriale 

denne gang med henblik på miljøscreeningen og VVM redegørelsen, når der er frigivet midler 

hertil. 

Arbejdsgruppen, der arbejder med forhold vedrørende inddragelse af Søkjærs anlæg og 

driftsopgaver, fremlagde deres overvejelser her om. Bestyrelsen drøftede sagen, og det blev 

besluttet at afholde et møde mellem arbejdsgruppen og medlemmer fra Søkjær med fokus på 

processen. 

Der forventes svar fra Realdania inden sommerferien og bestyrelsen drøftede, hvad der skal ske, 

hvis det bliver et nej til økonomiske midler. Det er da en ny situation som kræver overvejelser om 

andre finansieringsmuligheder. Bestyrelsen forventer dog, det bliver et ja. 

Juelsminde digelag er blevet bedt om at deltage i en arbejdsgruppe vedrørende Juelsminde 

Fællesvarme. Bestyrelsen ser nogle snitflader og synergieffekter, der knytter sig til det høje 

grundvand. Derfor vil vi gerne være med, og Viggo Mortensen har meldt sig som repræsentant. 

Vi drøfter en kommende studietur evt. til Halskov/Korsør, Dragør og Gilleleje. Alle er interesserede 

i at være med. Vi stiler mod uge 39 eller 40. 

Bestyrelsen har valgt logo for Juelsminde digelag, og vi ser frem til at tage det i brug. 

Der skal udarbejdes et halvårs Nyhedsbrev evt. med billeder, det tager Bent og Jytte sig af. 

 

Næste møde i Juelsminde digelag afholdes 18. august. 

På vegne af Juelsminde digelags bestyrelse/ Jytte Beck 


