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Årsberetning år 1 Elsegårde
Strand Klimalaug
Vi skulle ifølge årsplanen have afholdt vores
generalforsamling i juni, men der kom desværre
en Corona-virus i vejen. Corona-virussen
spøger stadig, alligevel har vi i bestyrelsen valgt
at forsøge at holde generalforsamlingen og
med mulighed for, at vi kan mødes. Her følger
vores beretning
Hvordan er det første år så gået og hvad er
der sket?
Vi har bestræbt os på gennem nyhedsbreve,
referater og med Klimalaugets hjemmesiden at
sikre at alle kan holde sig orienteret om, hvad
der løbende sker. Hvilke indsatser vi i
bestyrelsen har gang i og hvad vi møder af nye
opgaver, muligheder og udfordringer på vejen
mod en problemfri afvanding af hele
sommerhusområdet.
Først fik vi styr på alle formaliteterne. Vi fik en
bankaftale på plads og oprettet en NemID konto
og foreningen blev oprettet ved
Erhvervsstyrelsens med et CVR-nummer,
hvilket er et lovkrav. Vi gik videre med at få
lavet en forretningsorden samt lave vores egen
hjemmeside, så Klimalaugets bestyrelse, formål
og arbejde er tilgængeligt og synligt for enhver
og for at få en nem måde at indmelde sig på.
Den næste indsats blev en
medlemshvervekampagne som er blevet
understøttet med et Klimalaugskilt ved vejen til
at gøre opmærksom på Klimalaugets eksistens.
Yderligere fik vi designet og produceret et
klistermærke til brug på medlemmers postkasse
og for at hjælpe hinanden med at øge
opmærksomheden omkring foreningen og
hverve de sidste sommerhusejere som
medlemmer.
Samtidig med at vi fik alle formaliteterne og
foreningens kommunikation på plads tog vi det
første afvandingsinitiativ. Finn monterede i
efteråret 2019 en kontraklap ved
Tuekærgrøftens udmunding på stranden, så

havvandet ikke som tidligere kan presse sig
gennem udløbet og ind i Tuekærgrøften.
Bestyrelsen har også brugt tid på at indhente
en redegørelse fra Syddjurs Kommune i forhold
til de kommunale etablerings-, tilsyns- og
vedligeholdelsespligter angående
afvandingsproblematikkerne. Det blev her
fastslået, at det ikke er kommunens ansvar at
tage sig af afvandingsproblematikker i området
– det er grundejernes eget ansvar. Samtidig
blev det pointeret, at kommunen skal
vedligeholde offentlige vandløb som de gør det
med Tuekærgrøften, men ikke med
Vestensøkanalen, da den ikke er et offentlig
vandløb, men Vestensø Pumpelaugs.
Finn fra bestyrelsen, fik lavet et forarbejde med
sondering og forsøg på udmåling af det sted,
hvor det ene af de to rør ved Tuekærgrøften var
tilstoppet. Efter denne lokalisering gik
Klimalauget i dialog med Morten Hundahl, leder
af Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune, om at
få foretaget en spuling af det tilstoppede rør,
hvilket kommunen indvilligede i. Det viste sig, at
der var sket et jordfaldshul hvorefter kommunen
har udskiftet det gamle stykke rør, der hvor det
var faldet sammen, med et nyt.
Klimalauget anser to fungerende vandrør for et
stort fremskridt i den rigtige retning, idet
afvandingen af Tuekærgrøften herved er blevet
fordoblet, og det har længe været ønsket og
inden Klimalauget blev stiftet. Samtidig har
Klimalauget set det som kommunens opgave at
få denne del af afvandingen til at fungere igen.
Ved meget høj vandstand i havet vil der med to
rør til gengæld være risiko for øget indløb af
havvand, men dette potentielle problem har vi
allerede løst med den ny opsatte kontraklap
ved det samlede udløb på stranden.
Anders har udarbejdet en rapport og indhentet
tilbud om en større afvandingsopgave i
samarbejde med Wintec og Sten Ravn ved
Teknik og Miljø. Rapporten har givet alle
bestyrelsesmedlemmer en vigtig indsigt
omkring nødpumpeløsninger og overbevist os
om at området har brug for en eller to
nødpumpeløsninger for at sikre huse mod
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oversvømmelser i tilfælde af stormflod og
samtidig sikre områdets herlighedsværdi for
ALLE. Bestyrelsen vil når afvandingsgrøfterne
er genopgravet og der udgraves hyppigere ved
de to kanaler ved stranden vurdere hvilke
pumpeløsninger, der er behov for at få etableret
bl.a. ud fra forslagene skitseret i forslag fra
Wintec anbefalingen v. Anders. Herunder
hvordan og af hvem og hvor mange det skal
finansieres.
For med to velfungerende Tuekær-rør har vi
samtidig modtaget en varsling om at en
privatisering af Tuekærgrøften vil blive
fremskyndet. Kommunen vil når de er klar til at
privatisere, oplyse alle nye bredejere samtidig
om, hvilke krav der stilles til dem som
bredejere.
Den megen vand i februar gav en del
opringninger fra sommerhusejere som havde
problemer med at der stod vand på grunden og
problemer med at komme af med deres
spildevand og kloakforhold og dermed
problemer med at kunne bruge deres huse. Det
gav anledning til at vi tog på felttur i og omkring
Vestensø og måtte konstatere at mange af
afvandingsgrøfterne ud mod
sommerhusområdet er kraftigt tilvoksede og
kan derfor ikke længere fungere som afvanding.
Derfor har bestyrelsen rettet en henvendelse til
Vestensø Pumpelaugs bestyrelsen om at
tilskynde deres grøfteejere til at få dem
genoprenset, så de kan være med til at øge
afvandingen fremover. Sidenhen har
kommunen også været på felttur og deres
resultater har vist, at vi nok kan få sænke
grundvandet en halv meters penge i den østlige
del af vestensøen, hvis de omtalte sidegrøfter
bliver renset op.
Som skrevet rundt i det seneste nyhedsbrev er
der opsat en vandstandsmåler ved
Tuekærsgrøften. Måleudstyret er monteret ved
risten/indløbsbygværket ved Kanalvej 5. Og
enhver kan følge vandets bevægelse på nettet
uanset, hvor man befinder sig. Kommunen har
opsat disse vandlogger for på en nem måde at
følge med i vandstandshøjderne.

Afslutningsvis vil vi nævne at vi året igennem
har fulgt med i dige projektet omkring
Gåsehage og det har vi alene brugt tid på af
den grund at vi er klædt på og er oplyste om
denne type opgave i tilfælde af, at det skulle
blive aktuelt i vores områder på et tidspunkt. Vi
har været rigtig glade for samarbejdet med
Morten Hundahl og Sten Ravn Christensen ved
Syddjurs Kommune året igennem. De er
superhurtige til at vejlede og hjælpe, når vi
henvender os, hvilket er vigtigt for vores
motivation, når man bruger en del af sin fritid på
at lykkes med afvandingsfællesskab som alle
kan se en mening med.
Foreningen har 83 husstande som medlemmer
i dag ud af små 200 mulige. Vi vil gerne
opfordre til fortsat at blive medlem og hvis man
allerede er medlem til at få de sidste med. Der
er blevet solgt og købt en del huse i vores
sommerhusområde og her håber vi, at I som
naboer til de nye husejere vil invitere dem
indenfor og hjælpe dem med at sig få sig
indmeldt i Klimalauget via hjemmesiden.
Vi vil også fremover gerne kunne kaste os ud i
tiltag, der er med til at gøre en
afvandingsforskel der kan sikre områdets og
husenes værdi. Vi ønsker med Klimalauget at
skabe et kontinuerligt afvandingsfællesskab
med bredt engagement og fuld forståelse for
hvorfor det giver mening, at vi har foreningen.
Alle kan gøre en forskel og bidrage og ingen
kan løse afvandingsproblemerne alene.
Har vi planer for år 2?
Det har vi, bl.a. vil vi gerne følge genoprensningen af Vestensø-grøfterne til dørs, og
påvirke til en mere rettidig indsats med, at der
bliver fjernet sand fra de to kanaler på stranden
hhv. nord og syd, måske afprøve et
nødoverløbsystem m.m. Kom og drøft med på
generalforsamlingen den 19. september. Husk
tilmelding af hensyn til forplejning og Covid19
pr. mail til henrik34orskov@gmail.com
På gensyn til generalforsamlingen
bestyrelsen v. Elsegårde Strand Klimalaug.
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