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Bestyrelsesmøde nr. 4 den 27.01.2020 kl. 19 – 21.30
Afbud: Søren
Referent: Michael

Dagsorden
1. Orientering og status på:
Økonomi
- Status medlemstal fordelt på vejnavne
Der er registreret 67 medlemmer af foreningen, hvoraf 66 har
betalt. Medlemstallet anses af bestyrelsen på nuværende
tidspunkt for ganske udmærket, men der skal arbejdes videre
med at hverve endnu flere, så hele området er repræsenteret i
foreningens arbejde, der i henhold til foreningens formål
arbejder for ”at opnå og vedligeholde et fællesskab blandt
lodsejere, om at håndtere klimaudfordringer og arbejde for
Elsegårde Strands status som værende klimasikret.” Kasserer
Ingolf udarbejder til næste bestyrelsesmøde en oversigt over
de enkelte vejes procentuelle tilmelding, så bestyrelsen
aktivt kan målrette en hvervekampagne til dem, som endnu ikke
er medlemmer.
- Der indestår omkring 16.000 kroner på foreningens konto.
Kommunikation
- Hvem vil være webmaster? Kasserer Ingolf fortsætter gerne
som webmaster.
Ole vil gerne lægge grund til opsætningen af et skilt, der kan
reklamere for foreningen med link til foreningens hjemmeside.
Finn bestiller og leverer klistermærket, og Ole monterer det
på et skilt ud mod Kristoffervejen ved Fyr vej.
2. Teknisk nyt
- Status på tilstoppet rør ved Kanalvej v. Finn:
Finn har undersøgt problematikken omkring et angiveligt
tilstoppet rør ned mod Tuekærgrøftens udløb ved stranden.
Der har i årevis været rygter om, at det ene af de to rør, som
Tuekærgrøften løber ned imod stranden, er styrtet sammen.
Syddjurs Kommune, der i regulativmæssig forstand har vedligeholdelsespligten, har tidligere forsøgt at lokalisere sammenbruddet med en ekstern udbyder, men rapporten herfra har ikke
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vist en præcis kortlægning hverken af hvor eller hvordan. Finn
har ført et rør ind i det nordlige af de to 50 cm rør og
konstateret, at røret kører problemfrit 52 meter op fra
udløbet ved stranden, men er stoppet / sammenstyrtet omkring
24 meter fra den eksisterende rist og altså midt på grunden
til Kanalvej 3. Klimalauget har herefter fået lovning fra
Syddjurs Kommune på, at der vil blive igangsat en spuling af
det nordlige rør, samtidig med at udløbet er nyligt oprenset.
Dermed kan det afklares, om røret er stoppet eller sammenstyrtet. Kommunen afholder udgiften hertil og forventes
tillige at afholde udgiften til en reparation, hvis røret
viser sig at være styrtet sammen. Finn involveres i processen
og holder bestyrelsen opdateret på resultatet heraf.
Samarbejder v. Karina
- Nyt fra Vestensø Pumpelaugs bestyrelsesmøde 21.01.2020
Vestensø Pumpelaug har afholdt bestyrelsesmøde, og
Klimalaugets formand har haft dialog med Vestensø Pumpelaugs
formand. Herfra er meldingen, at Vestensø Pumpelaugs pumpehus
fungerer udmærket. Der diskuteres mulighederne for at etablere
et mere formaliseret samarbejde de to laug imellem i en på
nuværende tidspunkt ikke nærmere defineret form. En mulighed
kunne være et opgravnings-/udløbs-samarbejde, idet både
udløbet ved Vestensø-pumpen og udløbet fra Tuekærgrøften har
et jævnligt behov for oprensning, når udløbene er sandet til.
Ansvaret for oprensning af Vestensø-pumpens udløb er i øvrigt
placeret hos Vestensø Pumpelaug, mens det er Syddjurs Kommune,
der har forpligtelsen til at forestå oprensning af Tuekærgrøftens udløb.
- Status Syddjurs Kommune v. Karina
Formand Karina har genetableret dialog med: Syddjurs Kommune i
forhold til at diskutere fremadrettede muligheder for
forbedret afvanding. Bestyrelsen undersøger muligheden for at
få monteret en alarm ved udløbet, så kommunen (som har
oprensningspligten) får besked, når udløbet er stoppet.

3. Tids- og handlingsplan for foråret
Klimalauget vil arbejde for at sikre gennemstrømningen i begge
nedgravede rør, som ligger efter risten på Kanalvej 5 og løber
under jorden ned mod udløbet på stranden. Finn og Anders
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igangsætter derfor et samarbejde omkring en projektbeskrivelse
til en ny afvandingssikring af Tuekærgrøftens udløb. Det
undersøges efter afklaring af det tilstoppede/sammensunkne
rør, om der er mulighed for at indsætte trykrør i de
eksisterende rør ned mod udløbet ved stranden og indsætte en
nødpumpe, der kan sikre gennemstrømningen/afvandingen - også
når udløbet er stoppet af kontraklap ved høj havvandstand
eller tilsandet. Denne projektbeskrivelse fremlægges til næste
bestyrelsesmøde og kan efterfølgende også anvendes som
skitseret projekt til hvervning af nye medlemmer. Det anses
umiddelbart for realistisk at implementere denne nødpumpe for
Klimalaugets eksisterende kassebeholdning, men der skal gerne
flere medlemmer til – også for at forestå betalingen af
driften heraf.
Samtidig aftalte bestyrelsen at udarbejde et nyhedsbrev, der
skitserer de resultater, som Klimalauget allerede har skabt –
f.eks. i forhold til montering af kontraklap ved udløbet
(installeret af Finn og dermed en besparelse på et femcifret
antal kroner i forhold til bestilling hos ekstern leverandør),
grundig undersøgelse af det tilstoppede rør, planer om den
omtalte ”nødpumpe” osv.
Dige projekt Gåsehage v. Ole:
Ole har haft dialog med Syddjurs Kommune omkring det i gangværende dige projekt ved Gåsehage. Det understreges, at det
altid vil være grundejernes opgave at afholde udgifter til et
sådant dige. Ønskes der indflydelse på sådanne processer, kan
det kun anbefales at melde sig ind i Klimalauget.
Bestyrelsen har tidligere vedtaget at koncentrere sig om
eventuelt samarbejde med Vestensø Pumpelaug samt opgaven med
afvanding af Tuekærgrøften, inden man i næste tempi kan
arbejde med et eventuelt dige projekt m.m.
4. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 23. marts klokken
18.30-21.30 hos Ole i Beder.
Generalforsamlingen 2020 afholdes den 6. juni i Ebeltoft eller
Elsegårde. Nærmere tidspunkt og lokation aftales til næste
bestyrelsesmøde.

