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Bestyrelsesmøde nr. 10 Elsegårde Strand Klimalaug 

 

Sted: Fyrvej 10 hos Finn  

Dato: 22.maj 2021 

Start kl.: 10 

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

 

Referent: Jørn Utzon 

 

Dagsorden  

1. Økonomi 

a) Fremsendt årsregnskab v. Ingolf  

Årsregnskab godkendt. Drøftelser om vi med fordel kan bruge 

penge på: Engangsopgravning? Konsulentbistand? Juridisk 

bistand?  

Anlæg: pumpe ved Tuekærgrøften.  

Besluttet at indstille brug af 30.000 kr. 

b) Medlemsproces - medlemstal fremsendt af Ingolf  

  

2. Status gåsehage og lavbundsjorde v. Ole 

Det er for et par år siden besluttet at bygge dige ved den maritime ferieby. Status er at det endnu 

ikke er påbegyndt. Der forelægger en sagsbehandling var det sidste vi blev oplyst om 

Regeringen vil gerne tage lavbundsjorde ud via en frivillig ordning. Det bliver interessant at følge 

om lodsejerne er interesseret. Vi ved sandsynligvis mere om den nye ordning efter sommerferien. 

 

3. Samarbejder, udvikling og status bedre afvanding af området 

- Syddjurs Kommune:  

o Plan på genopgravningsproces af Vestensø bi-grøfter –oversigt ses ovenover. 

Genopgravning var i gang, men ser ud til at være standset igen. Undersøger 

nærmere herom ved kontakt til Syddjurs Kommune. 

o Omfangsgrøft – vil gerne give engangstilskud til genopgravning af denne. 

o Sker kanalopgravninger på stranden tilstrækkeligt - Bedre end de seneste vintre. 

o Nye drænrør på egen grund – forespørgsel på hvortil der må drænes og dette 

undersøges. 

o Hvorfor er der vand i ”tilfældige” haver? Vil gerne have det undersøgt. 

- Vestensø Pumpelaug – afvandingsregulativ. Vil gerne forbedre i og omkring pumpehus. 

- Tuekærgrøften – afvandingsregulativ – intet nyt. 

 

4. Forberedelse af generalforsamlingen den 12.06.2021 

- Hvem er på valg og hvem er ikke og hvem genopstiller? Kasserer Ingolf Mølle, og 

bestyrelsesmedlemmerne Ole Skyum, Finn "Elektriker" Olesen, Henrik Ørskov er på valg. 
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Karina Kallehauge, Jørn Utzon og Lars Skov Dalgaard er først på valg i 2022. Revisor Mikkel 

Abildgaard er ligeledes på valg.  

- Opstiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingen? Ja – forslag om engangstilskud til 

genopgravning af omfangsgrøft. 

- Budgetforslag for det nye år er udarbejdet og klar til generalforsamlingen. 

- Dagsorden til generalforsamlingen udsendes 14 dage før sammen med det underskrevne 

årsregnskab samt forslag til budget for næste regnskabsår. 

- Klargøring af lokale og forplejning til generalforsamlingen – vi mødes kl.9. Lars sørger for 

indkøb af vand og øl. 

 

5. Socialt arrangement med Strandrensning som tema 12. juni kl. 15 – vel mødet til alle der 

har tid og lyst. 

 

6. Eventuelt  
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