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Bestyrelsesmøde Elsegårde Strand Klimalaug
Sted: Team
Dato: 19.02. 2022
Deltagere: Ingolf, Jørn, Henrik, Karina, Ole, Finn. Afbud: Lars
Dagsorden
1. Antal medlemmer og klistermærker omdelt
2. Fastsættelse af dato for afvikling af generalforsamling 2022
3. Orienteringspunkter og status:
- Privatisering af Tuekærgrøft får opmærksomhed
- Forslag om afvandings-gåtur med teknik, klima og miljøudvalg
4. Behandling af ansøgning om etablering af vinkelret grøft langs med Vestensø
5. Dialogmøder/gåture med jordejere om etablering af vinkelret grøft – hvem, hvor og
hvornår.
6. Eventuelt

REFERAT:
AD 1: 95 medlemmer pr. dags dato. Du kan melde dig ind vi www.klimalaug.dk
AD 2: Elsegårde Strand Klimalaug afholder deres årlige generalforsamling lørdag den 4. juni 2022
kl. 10. afholdelsessted oplyses senere.
AD 3: Der har været stor interesse fra flere medier omkring Syddjurs Kommune, der vil privatisere
Tuekærgrøften. Både Århus Stiftstidende, TV2 Østjylland og Ebeltoft Folketidende har indtil videre
valgt at belyse sagen. En politisk beslutning om at privatisere vandløb kan få store konsekvenser
for sommerhusejere ved Elsegårde Strand og derfor har Klimalauget indsendt en indsigelse som
der afventer respons på. Yderligere går vi igen, igen dialogens vej og vil gerne invitere teknik, miljø
og klimaudvalget på en gåtur i for at opleve afvandingsopgaverne i hele Elsegårde strand
sommerhusområde.
AD 4: Det blev besluttet at ansøgning om demonstrationsgrøft sendes afsted til Syddjurs
Kommune. Der medsendes to stk. bilag et oversigtskort med forslag til vinkelret grøft samt bilag
med Syddjurs Kommunes egen måling omkring sænkning af Vestensø vandspejl juli 2020.
AD 5: Det blev besluttet at afvente Syddjurs Kommunes svar på Klimalaugets ansøgningen om en
demonstrationsgrøft. Hvis den er positiv, kan vi iværksætte en ”oplevelsestur” til det nye stykke
grøft om eftermiddagen efter afholdelsen af vores generalforsamling.
AD 6: Eventuel. Genopfriskning af Orbicon-rapporten som Syddjurs Kommune i 2014 fik
udarbejdet, men ikke handlede videre ud fra mht. optimering af afvanding.

