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Referat af Generalforsamlingen i Elsegårde Strand Klimalaug d. 4. juni 2022 

Afholdt på Fregatten Jylland, Auditorium 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

Karen M. Lauridsen, Jørn Utzon og Ole Skyum valgt. 

 
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Kommentarer fra salen: 

En sommerhusejer oplyste, at der bliver drænet til Tuekærgrøften fra andre lodsejere.  
En sommerhusejer gjorde opmærksom på mulighed for at blive klogere via Ahl 
Drænlag. 
Det er ikke alle drænrør, der er kortlagt. Firmaet Orbicon har et delvis overblik over 
drænrør. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 
3. Forelæggelse af årsrapport regnskab (inkl. revideret regnskab) for det forløbne 
år til godkendelse 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

4.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 
godkendelse 

Budgettet enstemmigt godkendt. 

 

5. Behandling af rettidig indkomne forslag: 

Forslag til vedtægtsændringer §3 vedr. Klimalaugets område og medlemskreds stk. 1 
Bestyrelsen forslår, at Klimalaugets medlemskreds udvides med jord- og skovejere der 
i forvejen er medlem i Vestensø Pumpelaug samt jord- og skovejere af grund ud til 
Tuekærgrøften, Skovbækken og Øergrøften. 
 

Forslaget gav anledning til en god og engageret debat i salen. Der var enighed om, at 
en udvidelse af medlemskredsen bør have en længere modningsproces samt afvente 
afgørelsen omkring Tuekærgrøftens fremtid. Forslaget genoptages til næste 
generalforsamling, hvis det fortsat vurderes relevant. 
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6. Valg til bestyrelsen: 

a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode (bestyrelsesmedlemmer Jørn 
Utzon, Lars Skov Dalgaard og Karina Kallehauge er på valg).  
Alle tre blev genvalgt. 
b) Valg af 2 suppleanter for en 2-årig periode. 
Tina Haun, Samsøvej 20 blev valgt 
c) Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. 
Mikkel Abildgaard, Kanalvej blev genvalgt 

 

7. Eventuelt. 

Tuekærgrøften: Jørn orienterede om kommunens planer om privatisering af 
Tuekærgrøften, Øergrøften og Skovbækken. Klimalauget og en række lodsejere har gjort 
indsigelse. Desuden har der været en god pressedækning i lokalaviserne og TV2 
Østjylland.  
Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et notat, som afviser alle indsigelser og i øvrigt 
slet ikke vil kommentere Elsegårde Strand Klimalaugs indsigelser med den begrundelse at 
Klimalauget ikke nyder partsstatus i den konkrete vandløbssag. 
Jørn gav udtryk for, at notatet bærer præg af, at forvaltningen betragter sig selv som 
ufejlbarlig og benægter fakta. Punktet bliver politisk behandlet i teknik- og miljøudvalget d. 
6. september 2022 
Du kan læse akterne i sagen på https://aabenindsigt.syddjurs.dk/sag/21/43804 
 
Dumpning i Hjelm Dyb: Ingolf gav en orientering om dumpning af slam i Hjelm Dyb. 109 
personer fra Klimalauget har bakket op om protesten. Ingolf er optimistisk, eftersom 
Folketinget har stoppet dumpning fra Lynetteholmen i Køge Bugt. 
Helle Møller, Hjelmvej 12: Kan man udvide vedtægterne til at vi bliver et Klima- og 
Miljølaug? Svar: Lige nu har vi hænderne fulde med vandløb og afvanding, men det vil 
være oplagt på sigt. 
Dirigenten modtager en flaske hvidvin som tak for god indsats.  
 
Opfordring til at deltage i bestyrelses- og udvalgsarbejde. Der vil fremadrettet blive 
foreslået nedsættelsen af ad hoc arbejdsgruppe efter behov. 
 
Opfordr dine naboer og genboer til at melde sig ind i Klimalauget – alle har en vis 
borgerpligt til at følge med i det område de ejere huse i. Vi kan mere sammen og det er 
sjovere. 

                                                                     
Referent     Godkendt af Dirigent 
Jørn Utzon    Karen M. Lauridsen 


