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Kære medlem
Som vi oplyste om på generalforsamlingen, så var det lykkes
at få et fællesmøde i kalenderen med både Vestensø
Pumpelaug og Teknik og Miljø, hvor vi gerne ville i dialog om
og ligeledes om muligt indhente en opbakning til en mere
fælles drænindsats med større afvandingseffekt. Mødet er
afholdt og resultatet af mødet fremgår herunder.
Partsreferat - Klimalaugets subjektive sammenfatning:
På mødet den 26. august mellem Syddjurs kommune Teknik og Miljø, bestyrelsen ved Vestensø
Pumpelaug og bestyrelsen ved Elsegårde Klimalaug drøftedes mulighed for en fælles indsats for at
forbedre afvandingen fra sommerhusområdet mod Vestensø.
Til mødet fremlagde Klimalauget synspunktet at et skitseret afvandings-dræn-projekt vil kunne
være til fordel for de repræsenterede på forskellig vis (økonomisk fremtidssikring,
vandstandssænkning mv.).
Der var enighed om, at et sådant projekt vil kræve bred opbakning fra såvel kommune, Klimalaug,
Vestensø Pumpelaug, sommerhusejere og lodsejere.
Det er Klimalaugets opfattelse, at der også var enighed om at netop denne fulde opbakning og
fælles fodslag vil være en udfordring at opnå og vil forudsætte en betydelig indsats og kræve fuld
opbakning og engagement fra mødedeltagerne – altså alle parter. Desværre var der til mødet ikke
vilje til at gå videre med arbejdet i netop den ånd.
Klimalauget en frivillig forening og halvdelen af sommerhusområdets husejere er medlemmer. Vi
har således ikke noget formelt mandat for hele områdets sommerhuse. Ydermere er der en
uafklaret situation omkring kommunens intention om at privatisere Tuekærgrøften - som ikke er
befordrende for vores muligheder for pt. at gå videre med dette vigtige projekt.
Vi må derfor fra Klimalaugets side midlertidigt konkludere, at der ikke er den nødvendige
opbakning og det tilstrækkelige grundlag for, at det giver mening at gå videre med projektet på
nuværende tidspunkt. Det finder vi selvfølgelig beklageligt, men vi kan samlet set ikke
meningsfuldt gå videre med projektet uden fuld støtte og engagement fra både Vestensø
Pumpelaug og kommunen. Vi ser os derfor desværre nødsaget til at sætte arbejdet i bero. Dog ser
vi frem til at parterne forhåbentlig modnes på et senere tidspunkt, hvor alle parter vil kunne se det
meningsfulde i at optimere afvandingen for hele sommerhusområdet.
Det er vigtigt at understrege, at Elsegårde Strand Klimalaugs bestyrelse selvfølgelig fortsætter sit
arbejde ud fra formålsparagraffen og at vi fortsat er åbne over for alle afvandingsparter i området.
Foreningen har pt. 98 husstande som medlemmer ud af små 200 mulige. Der er blevet solgt og
købt en del huse. Her håber vi, at I som naboer, genboer til de nye vil hjælpe dem med at få sig
indmeldt i Klimalauget via vores hjemmeside. Vi ønsker forsat at kunne springe til og bidrage til
bedre afvanding af hele området med et bredt engagement.
Med venlig hilsen – bestyrelsen ved Elsegårde Strand Klimalaug

