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Elsegårde Strand Klimalaug
Bestyrelsesmøde nr. 3/2019 – afholdt 25.11.19 i Beder
Til stede: Karina Kallehauge, Henrik Ørskov Larsen, Ingolf Mølle, Knud Hansen, Ole Skyum, Finn Olesen,
Michael Ravn (referent). Afbud: Søren Bjerregård Andersen, Anders Dalberg.

Dagsorden
1. Orientering og status på:
Økonomi
- Status medlemstal fordelt på vejnavne
Der er pr. d.d. 62 betalende medlemmer af Klimalauget. Det er et
udtryk for at det for mange sommerhusejere giver mening at samles
om afvandingsproblematikken m.m. , hvilket bestyrelsen sætter stor
pris på.. Bestyrelsen arbejder videre med at hverve medlemmer og har god erfaring med at give sig tid til
den personlige snak, når man møder borgerne i området. Bestyrelsen erklærer sig tilfreds med
medlemstilstrømningen og glæder sig til at få de sidste med i klimafællesskabet.
-

Skal Klimalauget have en Mobile Pay ordning
Baggrund: Som forening kan man tegne en erhvervsordning.
Priser: Opstartsgebyr 999,- Månedligt abonnement 49,Pris pr. betaling 0,75 kr., v <2000 indbetalinger/år

Der opleves af kasserer Ingolf Mølle, at nye medlemmer ikke altid udfylder med de korrekte ønskede og
tilstrækkelige data ved tilmelding. Tilmeldingslisten er bestyrelsens eneste og direkte kommunikationskanal
til medlemmer og bestyrelsen prioriterer at have et højt oplysningsniveau til medlemmer. Kassereren
genbesøger teksten på hjemmesiden for at se, om der kan uddybes og understreges for at vise større
tydelighed. Bestyrelsen vedtog i første omgang at spare disse penge og fortsætte uden at oprette en
Mobile Pay-konto, men senere genvurdere om Mobile Pay ordning vil lette det administrative arbejde.
Kommunikation
- Status på hjemmesiden
Foreningen har oprettet og driver en enkel hjemmeside, hvor indmeldingsproceduren fungerer
godt. Hjemmesiden koster 79,- om måneden.
Ingolf undersøger om funktionen ”tilmeld dig nyhedsbrev” findes.
Funktionen findes og virker. Bestyrelsen vedtog en tilføjelse til indmeldingsblanketten, hvor det skal
anføres, at man som medlem accepterer at modtage bestyrelsens nyhedsbrev.
-

Status på info- og hvervebrev: Uploades på hjemmesiden, så enhver kan henvise til det til hver en
tid. Det er bestyrelsens ønske at alle 62 medlemmer vil agere ambassadører for hvervningen af de
sidste husstande.
Bestyrelsen aftalte yderligere at få uploadet diverse rapporter og regulativer til hjemmesiden.
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- Status på uddeling af klistermærker
Der er printet og uddelt klistermærker til medlemmer af Klimalauget, som med et klistermærke på
postkassen viser, at de er medlemmer. Dette fungerer samtidig som synlig reklame for foreningens
eksistens.
-

Fortsættelsen af hvervning af medlemmer
Der er udarbejdet en vejliste, hvor hvert bestyrelsesmedlem har ansvar for at omdele
medlemsklistermærker til nye medlemmer samt kontakt til nye husejere og oplyse om Klimalauget.
Bestyrelsen fordelte de forskellige veje imellem sig og fortsætter med at udbrede budskabet om
foreningens arbejde.

-

Samarbejder og andre eksterne klimaprojekter
Nyt fra Vestensø Pumpelaugs Generalforsamlinger. De afvikler deres første bestyrelsesmøde den
14. januar 2020, hvor de gerne forinden vil høre, hvad vi ønsker at mødes med dem om?
Bestyrelsesformanden kontakter Johannes, ny bestyrelsesformand i Vestensø Pumpelaug for at
høre nærmere om deres umiddelbare fremtidsplaner og om der er noget vi med fordel kan hjælpe
hinanden med at løfte omkring afvanding.
Datoforslag til møde med Vestensø Pumpelaug følger i det nye år.

-

Orientering om dige projektet ved Gåsehage v. Ole.
Det er relevant for Klimalauget at følge med i denne proces og Ole påtager sig denne opgave.

2. Teknisk nyt
- Status: Foreningen har monteret en kontraklap ved Tuekærgrøftens udmunding på stranden for at
forhindre pres ind i Tuekærgrøften fra havet ved høj vandstand.
Det er endnu uafklaret om venstre udløbsrør ved Tuekærgrøften er tilstoppet eller kollapset. Dog
er det konstateret den 05.09.19, at der ikke løber vand igennem røret. Samtidig er det målt, at
røret ikke er tilstoppet de første 12 meter ind.
Der vil blive sat en undersøgelse i gang med en længere 60mm-slange på 100 m, hvor at se om det
kan kortlægges om der er tale om et ødelagt rør eller et tilstoppet rør og hvor problemet præcist er
placeret.
- Regulativet ved Knud efter svar fra Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune:

"Syddjurs Kommune har ansvar for den overordnede vedligeholdelse af Tuekærgrøften,
skovbækken og Øergrøften. Knud gennemgik vedlagte resume af regulativet."
I lighed med andre kommuner, har Syddjurs planer om at overdrage vandløbene til
bredejerne. Klimalaugets formand vil kontakte kommunen for at få klarhed over dette.
Det blev ligeledes besluttet at uploade resuméet af regulativet på hjemmesiden.
3. Beslutning om hvornår generalforsamlingen 2020 afholdes.
Lørdag den 6.06.2020 kl. 14 – 15. Sted oplyses om senere.
4. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdelse den 27. januar 2020 kl. 18.30 – 21.00

