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har søgt svar på er, om det kunne
være en bæredygtig klima- og
afvandingsmulighed for vores
sommerhusområde.

Årsberetning år 2
Elsegårde Strand Klimalaug
Her følger bestyrelsen årsberetning
Hvordan er det andet år gået og
hvad er der sket?
Kommunikation: Bestyrelsen har
fortsat bestræbt sig på gennem
nyhedsbreve, referater og med
Klimalaugets hjemmeside, at sikre, at
alle nye såvel som gamle medlemmer
kan holde sig orienteret om, hvilke
indsatser vi i bestyrelsen arbejder med.
Genetablering af Vestensø:
Bestyrelsen har siden sidste
generalforsamling drøftet nogle mere
langsigtede perspektiver for området
med udgangspunkt i forslag 5 fra
Orbicons rapporten om en
genskabelse af Vestensø. Da det kun
er lodsejerne selv, der kan gennemføre
et sådant projekt og træffe beslutning
herom, har vi haft kontaktet dels
formanden for Vestensø Pumpelaug
og dels en af lodsejerne for at give
ideen og oplysninger på en faglig
kontaktperson videre. Spørgsmålet vi

Genoprensningsprojekt
sidegrøfterne til Vestensøkanalen:
Klimalauget har rettet henvendelse til
Vestensø Pumpelaugs bestyrelsen
med et ønske om at få oprenset
sidegrøfterne til afvandingsformål. Dog
er det kun Vestensø Pumpelaugs
ansvarsområde at oprense og
vedligeholde hovedkanalen, mens
sidegrøfter er den enkelte partshavers
ansvar. Derfor har vi rettet
henvendelse til Syddjurs Kommune
som kontaktede lodsejerne om
afvandingsønsket. En gen-oprensning
af sidegrøfterne blev påbegyndt med
start ud for Digevej. Desværre har vi
kunne konstatere at gen-oprensningen
er sat i stå, hvilket Syddjurs Kommune
er i kontakt med os om.

Kanalopgravninger på stranden:
Som lovet har vi fulgt med i disse og vi
har oplevet en mere rettidig indsats
med fjernelse af sand og sten fra de to
kanaler på stranden hhv. nord og syd.
Frigravning af Vestensøudløbet på
stranden udføres af Vestensø
Pumpelaug, mens vedligeholdelse af
Tuekærudløbet sker af Syddjurs
Kommune ”efter behov” på baggrund
af din eller andres henvendelser samt
via tilsyn fra kommunen og den opsatte
vandstandsmåler ved risten/
indløbsbygværket ved Kanalvej 5.
Enhver kan følge vandets bevægelse
på nettet uanset, hvor man befinder
sig. Kommunen har opsat denne
vandlogger for på en nem måde at
følge med i vandstandshøjderne.

http://syddjurs.web4you.dk/
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Nødoverløb: der er indkøbt materiel til
at iværksætte afprøvning af et
nødoverløbsystem hvis funktion skal
være at sikre huse mod
oversvømmelser i tilfælde af stormflod.
Det vil vi holde jer orienteret om.
Vi vil også gerne nævne at vi året
igennem har fulgt med i dige projektet
omkring Gåsehage og det har været
en meget lille opgave, idet der intet er
sket siden sidste generalforsamling.
Bestyrelsen har valgt at følge med på
sidelinjen af den grund, at holde os
oplyste, i tilfælde af, at diger sættes på
dagsorden i vores område ud i
fremtiden.
Foreningen har p.t. 94 husstande som
medlemmer ud af små 200 mulige. Vi
vil gerne opfordre til fortsat at blive
medlem – DET KOSTER KUN 300 KR
OM ÅRET og hvis man allerede er
medlem så få naboen og genboen med
i foreningen. Der er blevet solgt og
købt en del huse i vores
sommerhusområde og her håber vi, at
I som naboer til de nye husejere vil
invitere dem indenfor og hjælpe dem
med at få sig indmeldt i Klimalauget via
hjemmesiden.

udviklingsmøde med Syddjurs
Kommune omkring afvanding af
området med mere kant og tidshorisont
på.
Vi har også fået et par henvendelser
vedr. nye drænrør på egen grund,
hvilket vi også gerne vil hjælpe med at
sætte på dagsorden.
Vi ved også at regeringen,
kommunerne og EU i disse år har
fokus på lavbundsjordene, og der ydes
erstatning til lodsejere, der deltager i
de såkaldte lavbundsprojekter, hvor
jorden igen bliver dækket med vand.
Den danske regering vil gerne tage
lavbundsjorde ud via en frivillig
ordning. Det bliver interessant at følge
om lodsejerne er interesseret.
På gensyn til generalforsamlingen
bestyrelsen v. Elsegårde Strand
Klimalaug.

Vi vil også fremover gerne kunne kaste
os ud i tiltag, der er med til at gøre en
afvandingsforskel, der kan sikre
områdets og husenes værdi. Vi ønsker
med Klimalauget at skabe et
kontinuerligt afvandingsfællesskab
med bredt engagement og fuld
forståelse for, hvorfor det giver mening,
at vi har foreningen. Alle kan gøre en
forskel og kan bidrage. Ingen kan løse
afvandingsproblemerne alene, men
sammen kan vi sikre området som et
attraktivt sted.
Har vi planer for år 3?
Det har vi, og som noget af det første
vil vi gerne afholde et status- og
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