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Kære medlem af Elsegårde Strand Klimalaug, 
 
Tak for dit medlemskab i foreningen, som efterhånden er godt i gang og har samlet medlemmer fra 50 
husstande. Det svarer til 25 % af husstandene, og bestyrelsen betragter tilmeldingsantallet som en god 
start og hurtig opbakning på det vigtige klimaarbejde for alle i området. 
 
Hjemmesiden www.klimalaug.dk fungerer fuldt ud, og der er oprettet et tilmeldingsmodul, som 
forhåbentlig endnu flere husstande vil gøre brug af til at indmelde sig i foreningen. Foreningen er 
afhængige af, at medlemmerne agerer ambassadører for arbejdet og vi opfordrer medlemmer til at sprede 
budskabet om foreningen i sit pågældende område og lede naboer, genboer osv. ind på hjemmesiden. 
 
Der er er blevet udarbejdet et klistermærke med teksten ”Medlem af www.klimalaug.dk 2019-2020”, som 
medlemmer får udleveret med opfordring til at sætte på sin postkasse, så ikke-medlemmer også på denne 
måde kan få øje på foreningens eksistens. 
 
Foreningen har allerede taget første initiativ i arbejdet med klimasikring. Der er nu monteret en kontraklap 
ved Tuekærgrøftens udmunding på stranden, så havvandet ikke som tidligere kan presse sig gennem 
udløbet og ind i Tuekærgrøften. Det er endnu uafklaret, om venstre rør ved Tuekærgrøften er tilstoppet 
eller kollapset, men det er konstateret den 5. september 2019, at der ikke løber vand igennem røret. 
Samtidig er det målt, at røret ikke er tilstoppet de første 12 meter ind. Bestyrelsen arbejder videre med en 
afklaring på denne problematik. 
 
Bestyrelsen har desuden modtaget en bekræftende redegørelse fra Syddjurs Kommune i forhold til de 
kommunale etablerings-, tilsyns- og vedligeholdelsespligter angående afvandingsproblematikkerne.  
Det fastslås, at det IKKE er kommunens ansvar at tage sig af afvandingsproblematikker i området – det er 
grundejernes eget ansvar, hvilket ultimativt er årsagen til stiftelse af foreningen. Omvendt pointeres det, at 
kommunen skal vedligeholde offentlige vandløb – altså Tuekærgrøften. Et vandløb, som ejes af bredejerne 
og ikke kommunen. Kommunen skal blot vedligeholde vandløbet i henhold til regulativet, hvoraf det 
fremgår, at ”Vandløbets vedligeholdelse skal foretages således at tværsnit, bundkoter og vandføringsevne 
ikke ændres, og at udløbsbygværket på stranden og beton renden ved udløbet, skal holdes stadig oprenset 
og skal være under jævnligt tilsyn.” 
 
Vedligeholdelse af Vestensøudløbet udføres af lokal landmand efter aftale mellem Vestensø Pumpelaug og 
kommunen, mens vedligeholdelse af Tuekærudløbet sker ”efter behov” med rendegraver på baggrund af 
henvendelser samt via tilsyn fra kommunen. Medlemmer af foreningen opfordres derfor til at holde øje og 
medvirke til at rette henvendelse til kommunen, når der er behov for oprensning af udløbet. Dette kan ske 
på kommunens telefon, 8753 5000 eller på syddjurs@syddjurs.dk.  
 
Det er altid muligt for dig at følge med i foreningens arbejde via hjemmesiden www.klimalaug.dk.  
 
Med venlige hilsener 
Bestyrelsen bag Elsegårde Strand Klimalaug 
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