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Sommerhilsen fra bestyrelsen 
 
Vandlogger opsat 
Vi har hermed fornøjelsen af at kunne oplyse om, at 
Teknik og Miljø har etableret en vandstandsmåler ved 
Tuekærsgrøften. Måleudstyret er monteret ved 
risten/indløbsbygværket ved Kanalvej 5. 
Data kan ses på kommunens hjemmeside via dette link: 
http://syddjurs.web4you.dk/ 
 
Enhver kan følge med i vandstandens bevægelser uanset 

hvor man geografisk befinder sig. Det er også muligt at se data fra andre vandstandsmålere f.eks. 
ved udløbet ved Havmølle Å og Ebeltoft havn for at sammenligne om vandstanden der er normal, 
eller om der sker noget unormalt ved Tuekærsgrøften alene. Hvis f.eks. vandet står lavt ved 
Ebeltoft havn, men samtidig højt ved Tuekærgrøften, så er det tid til at undersøge hvorfor vandet 
ikke løber fra. Et nyttigt værktøj fremover der både giver historiske fakta på vandets bevægelser og 
samtidig kan vi alle få svar på vandstanden her og nu i Tuekærgrøften døgnet rundt. 
 
Sænkning af grundvandsspejlet 
I seneste bestyrelsesreferat kunne I læse om, at bestyrelsen har været på felttur i og omkring 
Vestensø og opdaget at flere af grøfterne/kanalerne på sommerhussiden ikke er oprenset. Det 
bevirker at vandet står højt på sommerhusgrunde og at det ikke kan løbe der fra i perioder med 
højt grundvandsspejl og regn.   
Derfor sendte vi en anmodning til Vestensø Pumpelaugs bestyrelse om de vil sørge for at få de af 
deres medlemmer, der ejere sidegrøfterne og omfangsgrøften øst for hovedkanalen til at gen-
oprense deres grøfter, så vi kan få optimeret afvandingen inden kommende efterår/vinter.  
Sidenhen har Teknik og Miljø fra kommunen været på samme felttur og foretaget målinger. 
Resultatet herfra lyder, at grundvandet kan sænkes en halv meters penge i den østlige del af 
vestensøen, hvis de omtalte sidegrøfter bliver renset op og igen forbundet. Mere om dette på 
kommende generalforsamling, plus privatisering af Tuekærgrøften m.m. 
  
Generalforsamling den 19. september 
Husk vi afholder Klimalaugets Generalforsamling lørdag den 19. september. Har du punkter du 
ønsker behandlet, så send dem til Karina på kaka@dbujylland.dk senest lørdag den 5. september.  
 
Indkaldelse med sted, klokkeslæt, dagsorden og regnskab fremsendes til jer i uge 34. 
Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Alle medlemmer har Klimalaugets 
klistermærke på postkassen. Hvis jeres naboer ikke allerede er indmeldte, så opfordrer dem gerne 
til at indmelde sig. Det gør de via vores hjemmeside. 
 
Vi får tre ledige bestyrelsespladser, så overvej om du vil være en af dem eller om der er et medlem 
du vil opfordre til at stille op. 
 
FØLG MED – indmeldelse, referater, vedtægter, tilmelding nyhedsbrev m.m. på www.klimalaug.dk 

 
Med ønsket om et stort fremmøde til generalforsamlingen. Vi glæder os til at se jer. 
Bestyrelsen, Elsegårde Strands Klimalaug 
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