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Bestyrelsesmøde nr. 10 Elsegårde Strand Klimalaug 

 

Sted: Team  

Dato: 12. april 2021 

Start kl.: 18.30 

Deltagere: Lars, Finn, Henrik, Ole, Jørn, Karina 

Afbud: Ingolf 

 

Referent: Jørn Utzon 

 

REFERAT 

  
1. Opfølgning på to do listen: 

- Status på kontakt til jordejere Vestensø angående kontakt til Rikke Skyum: 

Vi har prøvet at formidle viden til medlemmer af Pumpelauget om mulighed for at få 

økonomisk og faglig bistand til et lavbundsprojekt. Bestyrelsen er oplyst om, at der er 

mulighed for at få Rikke Skyum til at komme og fortælle om, hvad sådan et projekt vil have 

af fordele og/eller eventuelle ulemper for sommerhusområdet.  

Klimalaugets bestyrelsen er nysgerrige på at vide mere om et lavbundsprojekt, idet vi er 

oplyst om at lodsejerne kan få årligt økonomisk bidrag og samtidig vil vi gerne vide, hvilken 

afvandingseffekt et lavbundsprojekt vil kunne give, hvis nogen. Ved at få en fagperson til at 

fremlægge vil lodsejere og sommerhusejere kunne få et fælles fagligt grundlag at kunne 

drøfte, om det er en god ide eller om der ikke er afvandingsværdi et lavbundsprojekt.  

 

- Status medlemsklistermærker 2021: 

Medlemmer har fået påklistret 2021 mærke. Mangler medlemmer sit klistermærke, så 

kontakt gerne Ingolf Mølle herom. 

 

- Må Klimalauget bruge den fælles strandgrund til socialt oprydningsarrangement: 

Vi er meget velkomne.  

Arrangementet er for både voksne og børn afholdes lørdag den 12. juni. kl. 

15 

 

- Nyt fra Vestensø Pumpelaugs bestyrelse:  

Bestyrelsen er oplyst om at Vestensø Pumpelaug’s bestyrelse overvejer at invitere Rikke 

Skyum til at komme med oplæg omkring et lavbundsprojekt til deres generalforsamling. 

Yderlig er deres generalforsamling udskudt på ubestemt tid pga. forsamlingsforbud 

indendørs. 
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2. Afvanding: 

- Sker kanalopgravninger på stranden tilstrækkeligt: 

Det har fungeret fint denne vinter. De er blevet gravet fri af 

sand langt de fleste gange, når det har været nødvendigt. 

 

- Status på genopgravningsproces af Vestensø bi-grøfter – de 

gule på kortet: 

Gen-oprensningen er påbegyndt af lodsejerne efter at 

Syddjurs Kommune har bedt dem om det. Det bliver 

spændende at følge, hvilken afvandingseffekt det får for 

området eller dele af området. 

 

- Status vedr. omfangsgrøften– den grønne på kortet 

Drøftes på næste bestyrelsesmøde. Klimalauget kan overveje 

at afholde udgiften, hvis generalforsamlingen beslutter det. 

 

- Nye drænrør på egen grund – forespørgsel på hvortil der må drænes.  

Bestyrelsen er i gang med at undersøge reglerne på området.  

 

3. Eventuelt  

• Fælles arrangement lørdag den 12.06 kl. 15.00 på strandgrunden ved Kattegatvej for 

hele familien. 

• Lars kommer med udkast til invitation. 

• Karina kontakter Søren vedr. lokaler til afholdelse af generalforsamling på Blushøj. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver lørdag den 22. maj kl.10.00 hos Finn Fyrvej 10. 

 

Sæt kryds 

Generalforsamling afholdes  

lørdag den 12. juni kl. 10.00  
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