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Referat
Bestyrelsesmøde nr. 8 Elsegårde Strand Klimalaug
Sted: Virtuelt møde via Teams
Dato: 23. november
Start kl.: 19
Deltagere: Finn, Ole, Ingolf, Jørn. Karina, Lars og Henrik
Afbud: Ingen

Dagsorden
1. Evaluering generalforsamling

Der var generelt tilfredshed med
generalforsamlingen. Tidspunktet lørdag formiddag fungerer godt og længden på
1,5-2 timer er passende. Lokalet var ideelt, specielt i en tid hvor der kræves fysisk
afstand. Mødet var godt struktureret med god tid til indlæg fra salen. Fremmødet på
30 i en corona-tid var meget tilfredsstillende, men vi vil arbejde på, at der kommer
endnu flere næste gang. Målet med generalforsamlingen er, ud over det formelle, at
medlemmerne har mulighed for at møde hinanden og dermed at skabe en fælles
forståelse.
2. Drøftelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev gennemgået. Det gav ikke anledning til ændringer.
3. Status:

a) Økonomi:
b) Medlemstal
c) tiltag for flere medlemmer
d) næste kontingentopkrævning – starter efter mødet
a) 18048,- på kontoen. Hjemmesiden betalt for 1 år frem
b) Medlemstallet i 2020 er på 85, hvilket svarer til 43 % af husstandene.
c) Vi vil gerne hverve flere medlemmer. Vi gør det med standeren på Kristoffervej,
klistermærke på postkasser, vores hjemmeside og Facebookgruppen samt invitation
i postkasser til ikke- medlemmer. Vi påtænker desuden et arrangement på stranden
i det kommende år. Som medlem må man meget gerne opfordre sine naboer til at
melde sig ind Klimalauget.
d) Kassereren sender kontingentopkrævning ud inden jul og der bliver sat nye
klistermærker på postkasserne i begyndelsen af det nye år.
4. Nyt fra Vestensø Pumpelags generalforsamling

Klimalauget har rettet henvendelse til pumpelaget med et ønske om at få oprenset
sidegrøfterne til afvandingsformål. Punktet var på deres generalforsamling den 20.
okt. 2020. Her blev punktet afvist med flg. ordlyd:
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”Pumpelaget Vestensø ansvarsområde er oprensning af hovedkanel. Sidegrøfter hører til
den enkelte partshavers ansvar. Landmændene mener ikke det er deres opgave at oprense
sidegrøfterne, hvis de ikke har driftsmæssig interesse i det. Efter lang diskussion trak
forslagsstiller sit forslag”.

5. Status på genopgravningsproces af Vestensøgrøfter

Syddjurs Kommune har bedt lodsejerne om at vedligeholde sidegrøfterne. Arbejdet
er tilsyneladende ikke påbegyndt endnu.
6. Medlemsliste på hjemmesiden oplyst kun med matrikelmedlemmer

En offentliggørelse af en egentlig medlemsliste strider mod GDPR-reglerne, så det
afholder vi os fra.
7. Eventuelt

Under eventuelt drøftede vi nogle mere langsigtede perspektiver for området med
udgangspunkt i forslag 5 fra Orbicons rapport: en genskabelse af Vestensø.
I tidernes morgen var Vestensø en fjord eller lagune. Den havde forbindelse til havet
ved strandengen syd for pumpelagets kanal. Ved landhævning blev lagunen
afsnøret fra havet. Med tiden blev søen til mose/vådområde. I 1800-tallet blev
området drænet og opdyrket som agerjord. I dag bruges området fx. til dyrkning af
græs og græsning for svin.
Teknisk kalder man jorden for lavbundsjord. Den indeholder organisk kulstof, der,
når det kommer i forbindelse med atmosfæren, danner store mængder CO2.
Staten, kommunerne og EU har i disse år fokus på lavbundsjordene, og der ydes
erstatning til lodsejere, der deltager i de såkaldte lavbundsprojekter, hvor jorden
igen bliver dækket med vand.
Læs mere her
Hvis der nu sidder nogen og tænker, at deres sommerhus så bliver oversvømmet,
vil vi fra bestyrelsen gerne berolige. En genskabelse af Vestensø skal ikke
gennemføres, hvis det fører til oversvømmelse i sommerhusområdet. Desuden er
det kommunen og lodsejerne, der kun kan gennemføre projektet og træffe
beslutning herom.
Det skal dog ikke forhindre os i at skaffe større viden og afdække som kan gives
videre, hvis det reelt viser sig at være en bæredygtig klima- og afvandingsmulighed.
Perspektivet med et sommerhusområde med havet mod øst og et smukt vådområde
med stor biodiversitet mod vest er måske ikke så ringe endda.

Næste møde
Medio januar
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Referent: Jørn Utzon
Opgaver:
Karina/Finn kontakter Morten Hundahl
Finn kontakter Rikke Skyum
Finn afleverer medlemsklistermærker 2021 til Henrik.
Karina laver invitation til ikke-medlemmer som Henrik distribuerer
Henrik sikre sig at påklistre medlemsmærker på postkasser, hver gang Ingolf oplyser.
Lars gør sig tanker om strandarrangement
Jørn foreslår Grundejerforeningen Kattegat at få foretaget vandprøve af Kanalen og
spørger, om Klimalauget evt. må bruge den fælles strandgrund til grillarrangement.

