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Bestyrelsesmøde nr. 9 Elsegårde Strand Klimalaug
Sted: Teams
Dato: 13. januar 2021
Start kl.: 19
Deltagere: Finn, Ole, Jørn. Karina, Lars og Henrik
Afbud: Ingolf

Dagsorden
1. Opfølgning på to do listen:
• Status på kontakt vedr. mulighed for økonomisk støtte til lavbundsjord v. Finn: Finn
har haft en god snak og vil igen kontakte formanden for Vestensø Pumpelaug for at
høre om han vil ta’ kontakt til Rikke Skyum på vegne af lodsejerne.
•

Status medlemsklistermærker 2021 v. Henrik:
Klistermærkerne påsættes fra kommende weekend på medlemmers postkasser, der
har betalt 2021 kontingent.

•

Invitation til ikke-medlemmer v. Karina:
Invitation kommer ud i postkasserne d. 16. – 17. januar. Bestyrelsen vil fortsat gerne
opfordre medlemmer om at hjælpe med at få ikke-medlemmer til at melde sig ind
Klimalauget.

2. Status v Ingolf eller Karina:
a) Økonomi: 35.725, - på foreningens konto
b) b) Medlemstal: 85
c) c) Kontingentstatus: 62 har betalt 2021 kontingent.
3. Optimering af afvanding:
• Status på genopgravningsproces af Vestensøgrøfter:
Kommunen vil i nærmeste fremtid afslutte skriveriet på oprensningspåbuddet vedr.
manglende vedligeholde af bi-grøfterne.
• Kanalopgravninger på stranden:
Frigravning af Vestensøudløbet på stranden udføres af Vestensø Pumpelaug, mens
vedligeholdelse af Tuekærudløbet sker ”efter behov” med rendegraver på baggrund af
din eller andres henvendelser samt via tilsyn fra kommunen.
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Medlemmer af foreningen opfordres derfor til at holde øje og medvirke til at rette
henvendelse til kommunen, når der er behov for oprensning af udløbet. Dette kan ske
på kommunens telefon, 8753 5000 eller på syddjurs@syddjurs.dk
• Nye drænrør på egen grund – forespørgsel
Bestyrelsen har fået en forespørgsel fra nogle sommerhusejere vedr. dræning af deres
grunde. Her må vi henvise til Natur, Miljø og Klimaforvaltningen ved Syddjurs
Kommune.
4. Eventuelt - næste bestyrelsesmøde i marts.

Referent: Jørn Utzon

