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Referat af bestyrelsesmøde i Klimalauget 20.01.2022
Sted: Teams
Tid: 19.00 – 20.00
Deltagere: Karina, Lars, Ingolf og Jørn
Afbud: Finn, Henrik og Ole

DAGSORDEN

1. Status økonomi og medlemstal
Indestående på konto:
Betalende medlemmer:
Restancer:
Aktivt udmeldte:

65.392,82
15 (de pågældende har frist til 31/1)
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2. Opsamling fra møde med Vestensø Pumpelag, herunder:
- hvad blev vi klogere på og hvad kan vi sammen?
- forberedelse af møde med relevante jordejere langs med ønsket omfangsgrøft (udskudt)
Lars, Henrik, Finn, Ole og Karina deltog
Vestensø Pumpelag er en tinglyst forening for landmænd og 46 sommerhusejer, der rummer flere
forskellige og modsatrettede interesser. Det er et stort ønske at flere sommerhusmedlemmerne vil
øge deres interessere for foreningens virke f.eks. ved at møde op til generalforsamlingen en gang
om året og med mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.
Klimalaugets deltagere oplevede under møde en stor gensidig respekt og nysgerrighed på
hinandens roller og ansvarsområder og mener, at vi kan hente god og relevant viden hos
hinanden. Det er derfor vigtigt at fortsætte den gode dialog og sparring med Vestensø Pumpelags
bestyrelse fremover, således at vi kan komplementere hinanden.
På mødet oplyste Vestensø Pumpelag, at de ikke under nuværende vilkår er interesseret i at
modtage vand fra Tuekærgrøften. Tuekærgrøften afvander et areal på 480 ha.
Flere landmænd har udtrykt utilfredshed med, at Klimalauget har bedt om at de genoprenser deres
grøfter med henblik på at sænke grundvandsstanden for sommerhusejerne.
Kommunen har opgravet sine grøfter, og det ser ud til at have en god afvandingseffekt. Der er
ingen tvivl om, at hvis de blev forbundet med en grøft også på langs med sommerhusgrundene vil
det kunne øge afvandingen. Yderligere er der en kortere privat grøft der er blevet oprenset ved
Vestensøvej.
Sum og summarum – vi vil forsøge at skabe en god kontakt til landmænd og jordejere og ligeledes
vil de to bestyrelser holde hinanden opdateret løbende. Dette for at undersøge muligheden for at
etablere en grøft på langs og i et samspil.
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3. Privatisering af Tuekærgrøften
Miljø og Klima afdelingen har rettet henvendelse til Klimalauget om kommunens planer om at
privatisere Tuekærgrøften.
Afdelingsleder for Miljø og Klima skriver:
Til orientering forventer vi snart at påbegynde processen omkring privatisering af Tuekærsgrøften,
der gennemløber den nordlige del af jeres sommerhusområde. En proces som vi jo tidligere har
vendt med Klimalauget.
Når/hvis vandløbet er blevet privatiseret er det den enkelte bredejers ansvar at vedligeholde
vandløbet. Frigravningen af udløbet på stranden vil være den pågældende lodsejers ansvar.
Der er et juridisk krav via vandløbsloven af forestå vedligeholdelsen. Strandens ejer har næppe
gavn af oprensningskravet, hvorfor Klimalauget bør overveje en dialog med ejerne langs Kanalvej
om frivilligt at bidrage til en regelmæssig frigravning.
Klimalaugets bestyrelse har responderet til afdelingsleder for Miljø og Klima, at vi stærkt opfordrer
Syddjurs Kommune til at genoverveje deres beslutning om privatisering af Tuekærgrøften.
Yderligere er vi i gang med at forfatte en indsigelse som gør opmærksomme på en række forhold,
som vi mener berettiger til, at man bør genoverveje beslutningen om privatisering.
Bl.a. fordi Tuekærgrøften afvander et meget stort område og det i en fremtid med prognoser for
mere nedbør og stigende hav-vande og dels for fortsat at bakke op omkring Klimalaugets forsøg
på at etablere en langtidsholdbart kvalitativ afvanding og beskyttelse mod oversvømmelser gerne
fortsat i samarbejde med Miljø og Klimaafdelingen, jordejere, Vestensø Pumpelaug og alle
sommerhusejere. Klimalaug har ingen bestemmelsesret.
Klimalauget kan kun opfordre kommende påtænkte bredejere til at stå sammen om at reagere og
ligeledes gå i dialog om en genovervejning af privatiseringen. Hvis du er i tvivl om du kan blive
bredejere så kontakt Jørn Utzon.
Jørn Utzon, der er ejer af strandgrunden med udløbet, kunne oplyse, at han har skrevet til Morten
Hundahl og bedt om kommunens retningslinjer for privatisering af vandløb og en fortegnelse over
samtlige bredejere. Jørn slutter sit brev af med følgende:
Endelig vil jeg gøre opmærksom på, at udløbet ved Kattegat er konstrueret på en måde, så det
dagligt sander til. Jeg forventer, at man får rettet udløbet, så det ikke kan sande til, inden
vandløbene evt. overdrages til bredejerne.
4. Eventuelt - Næste bestyrelsesmøder:
søndag den 30.01.2022 på Team
lørdag d. 19. feb. kl. 13 hos Jørn, Kanalvej 2.

