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Referat fra generalforsamling i Elsegårde Strand Klimalaug 19.09.2020, Fregatten Jylland
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Dirigent: Knud Hansen
Referent: Lone Tjerrild
Optæller: Ole Skyum
2020 generalforsamlingen blev udsat pga. Covid19 nedlukningen foråret. Forsamlingen var enige om at den
var rettidig indkaldt under disse omstændigheder.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v/ formand Karina Kallehauge
Bestyrelsens årsberetning kan desuden findes på laugets hjemmeside: www.klimalaug.dk
Bemærkninger til årsberetning: Man drøftede en evt. opsætning af 1- 2 mini-nødpumper, som kan
tages i brug ved stormflod og evt. også i de tilfælde, hvor de to kanaler ikke kan afvande, fordi havet løber
ind i kanalerne på stranden ved pålands vind og megen regn samtidig. Det er ønskeligt at
nødafledningspumper kan påmonteres en alarm.
Syddjurs Kommunes ny opsatte vandlogger vil også kunne påsættes en alarm som kan give besked om at
vandet står kritisk højt. Denne alarm er dog ikke påsat endnu, fordi den p.t. er vurderet for dyr af Syddjurs
Kommune.
Der blev desuden gjort opmærksom på, at alle har ret til og mulighed for at indrapportere til Morten
Hundahl på mhp@syddjurs.dk, eller til formand for Vestensø Pumpelaug Johannes Clausen på
clausen8362@live.dk, når grøfteafløb hhv. Tuekær – og Vestensøs på stranden er sandet til og trænger til
en oprensning.
Det er vigtigt, at grøfterne på stranden kontinuerligt året igennem holdes fri af sten og sand, så der løbende
afvandes, og påvirker til så lavt et grundvandsspejl, som muligt året rundt.
Det er også muligt at rette kontakt til formand Karina Kallehauge, som så vil varsle kommunen og Vestensø
Pumpelaug om tid til oprensning. Årsberetningen blev godkendt.
3. Forelæggelse af årsregnskabs-rapport ved Ingolf Møller
Bemærkninger: Kassereren opfordrer til, at de sidste får styr på deres medlemskab. Kontakt ham gerne pr.
mail, hvis der er brug for vejledning. Der vil fremadrettet blive udsendt opfordring til fornyelse af
medlemskab og kontingentbetaling fra kassereren pr. mail.
Klimalauget havde pr. regnskabsårets afslutning 74 medlemmer. Når man har indmeldt sig, påklistres der et
klimalaugmærke på ens postkasse. Kontakt Henrik fra bestyrelsen, hvis I ikke får dette klistermærke på
jeres postkasse, så vil han sørge for at I får det.
Medlemstallet har siden årsopgørelsen været stigende og er på 40% af grundejerne ved Elsegårde Strand.
Der opfordret til, at vi alle er med til at øge opmærksomheden om Klimalaugets eksistens og
afvandingsarbejde ved at fortælle den gode historie overfor nye tilflyttere og grundejere. Årsregnskabet
blev godkendt.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år ved Ingolf Møller
Bemærkninger: Der er afsat 20.000 kr. i det kommende budget til evt. afprøvning af en
nødafledningspumpe. Forsamlingen enedes om, at når budgettet blev vedtaget havde bestyrelsen mandat
til at afprøve en nødafledningspumpe samt sætte de øvrige tiltag i værk.
Regnskab og budgetforslag blev enstemmige vedtaget og forsamlingen takkede bestyrelsen for sit
strukturerede og store arbejde for fællesskabet.
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5. Ændringer til vedtægterne blev drøftet og vedtaget. Se vedtægter på www.klimalaug.dk
6. Valgt til bestyrelsen.
Udtræder: Michael Ravn, Anders Dalberg, Knud Hansen og Søren Bjerregård
På valg: Karina Kallehauge – genopstiller.
Nye kandidater: Jørgen Utzon, Kanalvej 2, Lars Skov Dalgaard, Kristoffervejen 42
Jørgen Utzon og Lars Skov Dalgaard blev valgt ind og Karina Kallehauge blev genvalgt.
Den nye bestyrelse består således af 7 medlemmer: Ingolf Mølle, Ole Skyum, Finn Elektriker Olesen, Henrik
Ørskov, Lars Skov Dalgaard, Jørn Utzon, Karina Kallehauge.
Bestyrelsen konstituerer sig ved 1. bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt
Peter, Ægirvej 30 fortalte om succesfuld oprensning af drænrør på Ægirvej, og oplyste samtidig at det ender
ved ”den grønne grøft”, der løber langs sommerhusområdet ud mod markene. Peter vil forsætte
undersøgelsen af drænrør i området i tæt kontakt med OBICON (det gamle Hedeselskab) m.h.b på at finde
gamle kort over hvilke dræningsrør, der rent faktisk findes i sommerhusområdet.
Det blev drøftet, at det er et stort problem med de grundejere, der smider haveaffald ud i grøfterne, idet
det ødelægger afvandingseffekten. Der var bred enighed om, at alle grøfter burde fritlægges, for at øge
afvandingen. Forslag om, at det kunne være en fælles opgave, som foreslået ved Jette Vestensøvej 10, som
et dagsprojekt. Det blev samtidig understreget, at det er den enkelte grundejere med et stykke grøft på sin
grund, der har pligt til at holde grøften fri af grene og affald. Klimalauget opfordrer alle til at gå ind i
dialogen med hinanden omkring pligt og ansvar og gøre det i en ordentlig tone.
Kloakering af området blev nævnt. P.t. har kommunen ingen planer om at kloakere området. Flere og flere
får lavet forhøjet nedsivningsanlæg pga. det høje grundvandsspejl og for at kunne komme hygiejnisk af
med spildevand og sikre funktionerende toiletter.
Grundejerforeninger blev drøftet. Der findes 2 – 3 p.t i området. Jørn Utzon er formand for deres
grundejerforening på Kanalvej og medbringer gerne punkter fra Klimalauget til drøftelse.
Karina opfordrede medlemmer af Vestensø Pumpelaug til at møde op på deres generalforsamling den 20.
oktober og påsætte punkter om nødvendigheden af at grøfterne i Vestensø genoprenses. Kommunen har
undersøgt at grundvandsspejlet kan sænkes med ½ meter ved en genoprensning. Yderligere et punkt om en
ordning, der sikrer mere løbende oprensning af sand og sten i grøfteafløbet på stranden.
Med venlig hilsen
Referent, Lone Terrild
FØLG MED – indmeldelse, referater, vedtægter, tilmelding nyhedsbrev m.m. på www.klimalaug.dk

