Elsegårde Strands Klimalaug
www.klimalaug.dk
Bestyrelsesmøde nr. 2 afholdt i Beder den 2.09.2019
Afbud: Søren, Michael
Referent: Karina

Referat
1. Orientering og status på:
Økonomi
- Status medlemstal fordelt på vejnavne:
48 husstande har indmeldt sig svarende til knap 25 %.
- Pris på Mobile Pay ordning
Som forening skal vi have den, der er til erhverv.
Priser:
Opstartsgebyr 999,Månedligt abonnement 49,Pris pr. betaling 0,75 kr., v <2000 indbetalinger/år
Bestyrelsen beslutter på næste bestyrelsesmøde om Klimalauget skal
have en mobile pay ordning eller ej.
Kommunikation
- Status på hjemmesiden
Enkel hjemmeside hvor indmeldingsproceduren fungerer godt.
Hjemmesiden koster 79,- om måned.
Ingolf undersøger om funktionen ”tilmeld dig nyhedsbrev” findes.
- Status på info- og hvervebrev: Uploades på hjemmesiden, så enhver
kan henvise til det til hver en tid.
- Klimalaugskilt og/eller -klistermærke til postkassen
Et Klimalaugskilt sættes i bero. I stedet trykkes der
medlemsklistermærker til postkassen med teksten ”Medlem af
www.klimalaug.dk 2019 – 2020.

Hvervning af medlemmer
- Hvor mangler der omdeling af folder?
Der laves en vejliste hvor hvert bestyrelsesmedlem får ansvar for
et par veje fremover fx når der skal omdeles nye medlemslistermærker m.m. samt at byde nye husejere velkomne og oplyse om
Klimalauget.
Henrik har uddelt info- og hvervefolder på de fleste veje.
Dejligt at høre at der er opbakning til Klimalauget fra flere af
grundejerforeningerne.
Et relevant rum at markedsføre Klimalauget via
grundejerforeningerne.

Elsegårde Strands Klimalaug
www.klimalaug.dk
Samarbejder
- Nyt om Vestensø Pumpelaugs Generalforsamling: Er under forberedelse
2. Behandling af udkast til forretningsorden.
Godkendt uden kommentarer. Uploades på hjemmesiden
3. Teknisk nyt
Der er monteret en kontraklap ved Tuekærgrøftens udmunding på
stranden.
Det er endnu uafklaret om venstre rør ved Tuekærgrøften er tilstoppet
eller kollapset. Dog er det konstateret den 5.09.19 at der ikke løber
vand igennem røret. Samtidig er det målt at røret ikke er tilstoppet
de første 12 meter ind.
4. Redegørelse for de kommunale etablerings-, tilsyns- og
vedligeholdelsespligter:
Svar fra Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune
Det er ikke kommunens ansvar at tage sig af afvandingsproblematikker i
området. Det er grundejernes eget ansvar. Kommunen skal vedligeholde
offentlige vandløb. I jeres område er det Tuekærgrøften. Vedhæftet er
regulativet og et sammendrag for vedligeholdelsen.
Kommunen ejer ikke vandløbet, det gør bredejerne. Kommunen skal blot
vedligeholde vandløbet i henhold til regulativet. Ønskes f.eks. en
bedre afvanding via vandløbet, skal der gennemføres en reguleringssag,
og dem, der har glæde af reguleringen, skal selv betale denne.
Vedligeholdelse af udløbene sker på baggrund af henvendelser samt via
tilsyn fra kommunen, når vi er i området. Vedligeholdelsen foretages
med rendegraver. Vedligeholdelsen foretages efter behov, dog max 1
gang hver 14 dag
5. Eventuelt
Klimalauget følger med i Gåsehage dige projektet
På næste bestyrelsesmøde fastsættes datoen for generalforsamling.
Næste bestyrelsesmøde indkaldes der til pr. mail.
Opgave
Udkast til medlemsklistermærke
Gennemgang af regulativet m.m.
Vejliste med ansvarsområder
Nyt om Gåsehage dige projekt
Nyt om/fra Vestensø Pumpelaug
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Deadline
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