
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Kommissorium for dialogforum om fællesprojektet Vores Kyst 

Formål 
For at styrke dialogen mellem grundejerne fra sommerhusområderne Hejsager Strand og Kelstrup Strand 
og Haderslev Kommune som projektejer for projektet ’Vores Kyst’, etableres der et dialogforum om 
projektet. Dialogforummet benyttes til at orientere og debattere projektets initiativer. Formålet er at skabe 
en åben, målrettet og faglig debat mellem grundejere, foreninger og myndigheder omkring 
fællesprojektet ’Vores Kyst’. Målet er, at problemstillinger belyses og at lokal viden indarbejdes i projektet. 
Det er tillige målet, at flest muligt føler et medejerskab til projektet og at udarbejdelsen af projektet sker på 
grundlag af bedst mulig viden.  
 
Sammensætning 
Der skal sikres en bred og repræsentativ deltagelse fra sommerhusområderne. Foruden repræsentanter 
for grundejerne omfatter dialogforummet lokale foreninger, eksempelvis grundejerforeninger, 
vejforretninger, pumpe- og digelag mv. Antallet af lokale repræsentanter er ikke fastlagt, men der vil blive 
tilstræbt en ligelig fordeling mellem de tre delområder (Kelstrup Strand Vest, Kelstrup Strand Øst og 
Hejsager Strand). 
 
For at sikre en politisk forankring af projektet deltager fra Udvalget for Plan og Miljø formand Benny Bonde 
og næstformand Søren Rishøj Jakobsen. Endelig deltager som minimum to repræsentanter fra 
kommunens interne styregruppe i Teknik og Miljø. 
 
Funktion 
Medlemmerne i dialogforummet skal være repræsentanter for grundejerne og de lokale foreninger og 
være talerør for disse. Endvidere skal medlemmerne viderebringe ønsker til projektet til kommunen. Det er 
således medlemmernes opgave, at fremme og opsøge dialogen med de lokale, man repræsenterer, for at 
afklare ønsker, holdninger og problematikker, samt for at formidle viden om og informationer fra arbejdet i 
dialogforummet. 
 
Dialogforummet kan diskutere både de emner grundejerne selv bringer frem og ønsker diskuteret, og 
samtidig de emner, som kommunen ønsker at høre grundejernes holdning til. Dialogforummet skal bidrage 
med ideer, forslag og holdninger i en konstruktiv dialog. 
 
For alle emnerne gælder, at dialogforummet er rådgivende overfor kommunen, men at det er Byrådet der 
træffer de endelige afgørelser om tiltagene. 
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Emneafgrænsning 
De emner, dialogforummet kan bidrage til, kan bl.a. omfatte: 
 

• Vidensdeling omkring de faktiske forhold i sommerhusområderne, sådan at projektet sker på 
grundlag af bedst mulig viden. 
 

• Projektets udformning under hensyntagen til grundejeres og foreningers ønsker til det fremtidige 
område. 
 

• Projektets efterfølgende drift og eventuel pleje. 
 

• Rekreative faciliteter under hensyn til økonomi og naturforhold.  
 

Mødehyppighed og indhold 
Der afholdes 2-4 møder om året i perioden indtil projektet realiseres. 
 
Mødeindkaldelse og en foreløbig dagsorden udsendes af kommunen omkring fire uger før mødet. Herfra 
har medlemmerne en-to uger til at komme med øvrige forslag til dagsordenen. Den endelige dagsorden 
udsendes af kommunen cirka to uger før mødet, sådan at medlemmerne har mulighed for at sende 
dagsorden videre til deres bagland. Cirka en uge efter mødet udsender kommunen et mødereferat. 
 
Referater såvel som dagsordener vil blive tilgængelige på www.haderslev.dk/voreskyst.  
 
 

https://www.haderslev.dk/voreskyst

