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Nyhedsbrev Juelsminde Digelag- januar
2023
 
 
Reminder: General forsamling i Juelsminde digelag afholdes den 14 maj 2023, invitation
udsendes jf vedtægterne.  

Link til hjemmeside

Nyt Bestyrelsesmedlem
Peter Hüttel, der er embedsmand og udpeget af kommunen, har været med helt fra
begyndelsen i styregruppen og efterfølgende som bestyrelsesmedlem i Juelsminde
digelag. Peter  har valgt, at gå på pension og træder derfor ud af bestyrelsen  fra
årsskiftet. Ved afskeden i forbindelse med bestyrelsesmødet den 8. december takkede
formand Bent Alminde på vegne af bestyrelsen Peter for hans store engagement og
meget kompetente indsats i arbejdet med at klimasikre Juelsminde. Som Peter Hûttels 
afløser har kommunalbestyrelsen udpeget kommunalbestyrelsesmedlem Hans
Vacker.  Som hans suppleant er Mads-Peter Winter, der også er
kommunalbestyrelsesmedlem, udpeget. 

Finansieringsstrategi og ansøgning om
statslige midler
 Specialkonsulent Rune Christoffer Olesen fra
Hedensted kommune, der hidtil har været
Hedensted kommunes fundraiser, har
sammen med digelagets bestyrelse arbejdet
med en finansieringsstrategi. I strategien er
der fokus på ansøgning om penge fra de
statslige midler i januar 2023. I ansøgningen
er der søgt om penge til medfinansiering af
højtvandssikringen af de områder i
Juelsminde, der endu ikke er sikret til 1,80 m.
Det drejer sig om Strandengen, Færgehusene
og Juelsminde Havn. Ud over den statslige pulje vil bestyrelsen sammen med Havnen,

https://hedensted-kommune.uxmail.io/not_available_in_archive/
https://hedensted-kommune.uxmail.io/archive/1196731/share/
https://www.hedensted.dk/digelagjuelsminde


visionsrådet og Hedensted kommune arbejde på at kunne søge fondsmidler, der også
tjener andre formål end klimasikring. Fx by – og turismeudvikling. Derudover vil
digelagets bestyrelse afsøge mulighederne for, om lokale virksomheder kunne have
interesse i at bidrage.

Oprettelse af et landsdækkende netværk
for digelag i Danmark
 Bestyrelsen har taget initiativ til at oprette et landsdækkende netværk af digelag i
Danmark, også betegnet som en ERFA- gruppe. Der vil blive sendt invitation ud til ca.
126 digelag; og det stiftende møde vil blive afholdt på Hotel Juelsminde Strand eller i
Juelsminde Hallerne. Vi regner med, det kan blive den 2. marts 2023. Fra Juelsminde
digelag deltager formand Bent Alminde samt næstformand Peter Schmidt Hansen.
Desuden deltager Maria Sørensen og Per Nørmark, der begge er knyttet til Juelsminde
digelag.

Orientering om forhandlingsforløbet med
Søkjær
 Der har været afholdt møde i september
mellem repræsentanter fra bestyrelsen for
Landvindingslaget Søkjær og fra Juelsminde
digelag. Hensigten er, at man kan nå frem til et
resultat, hvor Søkjærs forskellige anlæg
overdrages, således at  højtvandssikringen af
Juelsminde i fremtiden kun varetages af ét
digelag. En aftale mellem Søkjær og Juelsminde
digelag skal godkendes på de 2 foreningers
generalforsamlinger. Der er dog en del forhold
af juridisk karakter, der først skal afklares . Derfor er det besluttet at involvere en
advokat, som efter planen skal deltage i et kommende møde, Kommunalbestyrelsen
skal godkende aftalen, når den er vedtaget i de to foreninger. Det er ikke sandsynlig, at
der vil være en aftale på plads til godkendelse i år.

Tilknytning af rådgiver til VVM og
miljøscreening
 Der er indgået en aftale med Bisgaard/Ejsing om rådgiverbistand vedrørende
tilknytning af den rådgiver, der skal stå for miljøscreening og miljøgodkendelse. 
Skitseforsalget fra projektet ”Grundejerne bestemmer” er grundlaget for arbejdet, men
på enkelte delstrækninger skal skitseforslaget kvalificeres yderligere. Dan Hasløv fra
Hasløv og Kjærsgaard, der har udarbejdet skitseforslaget, vil være løst tilknyttet som
den arkitektmæssige rådgiver.
 
19. januar 2023 På bestyrelsens vegne Jytte Beck
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