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Lad mig med det samme indrømme, at
denne min sjette beretning om Odder Kys-
tens Fællesudvalgs virksomhed formentlig
og forhåbentlig bliver den korteste
beretning nogensinde i Fællesudvalgets
historie, men dels er det mindre end 5
måneder siden jeg sidst aflagde beretning,
og dels har det været jule- og vintertid i
størstedelen af de 5 måneder, og netop
den tid af året er traditionelt en stille tid for
Fællesudvalget.

Vi har siden sidste ordinære generalfor-
samling den 27. november 2003, hvor vi fik
nye vedtægter, kun holdt ét bestyrelses-
møde, nemlig den 19. januar i år, hvor vi
blandt andet evaluerede den seneste gen-
eralforsamling og de nye vedtægter samt
planlagde generalforsamlingen her i aften.
Som det vil være de fleste bekendt, er de
planlagte orienteringstavler nu omsider
blevet sat op. Jeg synes selv, at de er
flotte, og jeg håber, at I synes det samme.
Der har siden sidst være en enkelt
naboorientering vedrørende nogle mindre
ændringer i relation til en udstykning ved
Rude Strand. Naboorienteringen gav ikke
anledning til bemærkninger fra vores side.
På generalforsamlingen i november
nævnte jeg, at vi i bestyrelsen havde plan-
er om at arbejde på enten at få Lokalplan
3008 strammet op i form af et tillæg til
lokalplanen, eller få udarbejdet en ny og
mere restriktiv lokalplan for vort sommer-
husområde. Jeg spurgte ved samme lej-
lighed også om der var nogen af de tilst-
edeværende, som havde lyst og energi til
at være med i en nedsat arbejdsgruppe
omkring "opstramning af Lokalplan 3008".

Der er ingen der har meldt sig. Skal det
tages som et udtryk for, at vi ikke skal
bruge kræfter på den sag?

Er der i øvrigt nogen, der har gode ideer
eller andre tiltag, som I mener vi bør gøre,
hører vi i bestyrelsen også gerne herom,
enten i aften eller ved en senere lejlighed.
Til slut vil jeg også i år gerne benytte lej-
ligheden til at takke mine kollegaer i
bestyrelsen for vel udført arbejde i den for-
løbne tid. Specielt vil jeg på Fællesudval-
get vegne endnu engang sige tak til Mar-
got og hendes hjælpere for det store arbe-
jde og flotte resultat, der påny er præsteret
vedrørende "Odderkysten".

Aflagt ved Generalforsamlingen den 26. april 2004
i ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG

Formandens beretning

 
ODDER ANTENNEFORENING 
               ORIENTERER. 
 

 

LUFTBÅRENT TV,  IP 
TELEFONI OG INTERNET. 
 

 
Odder Antenneforenings bestyrelse arbejder i 2005 på at kunne 
levere Radio/TV,  internet og IP telefoni  i et ny net, der vil give  
mulighed for bl.a. tilslutning af Odder Kommunes sommer og  
fritidshuse. 
 
Såfremt anlægget bliver etableret kan man tilsluttes, hvis man  
fra adressen kan se Odder Antenneforenings sendemast, der er  
placeret på toppen af Frederikshaldvej i Odder. 
 
Masten vil i foråret 2005 blive forsynet med et kraftigt blink. 
 
Man håber i bestyrelsen, at anlægget kan etableres ultimo 2005.  
 
Hold dig orienteret på vor hjemme side www.odderantenne.dk 
 
                                        Med venlig hilsen, 

                                  Odder Antenneforening. 
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Af borgmester Elvin J. Hansen. 

Sommerhuso
Odder Kommune er en kystkommune med
godt 2250 sommerhuse ved Rude og Sak-
sild strand, som er noget af østkystens
mest attraktive badestrand.
Samtidig er området centralt beliggende
for turistmål i hele det østjyske område.
Dette bekræftes af de mange turister der
hvert år lejer sommerhus i området.
Byrådet har derfor også i kommunens
udviklingspolitik et indsatsområde, der
siger, at man vil arbejde for udstykning af
nye attraktive sommerhusgrunde.
Folketinget har i juni 2004 vedtaget en
ændring af planloven, hvorefter der er
mulighed for at udvide eksisterende
sommerhusområder i kystnærhedszonen
inden for en samlet ramme af højst 8000
nye sommerhusgrunde i hele landet. Der
er en række forudsætninger, der skal
opfyldes for at få del i denne pulje, bl. a
skal de nye grunde ligge i baglandet til
eksisterende områder, og Regeringens
formål er, at lovændringen kan medvirke til
at skabe lokal vækst i yderområder.
Byrådet har i september 2004 fremsendt
ansøgning til Miljøministeriet om 215 nye
sommerhusgrunde, hvoraf ca. 80 grunde
er beliggende ved Chr. Petersensvej ved
Saksild Strand og ca. 135 grunde er
beliggende ved Lillemosevej og Elme-
gårdsvej ved Dyngby strand.
Jeg mener vores ansøgning opfylder alle
de forudsætninger der skal opfyldes for
nye sommerhusgrunde. Grundene ligger i
baglandet til eksisterende sommerhusom-
råder og optager ikke frie kyststrækninger,
lokalt vil det gavne området hovedsagelig
handel og turisme. At Odder Kommune er
nabo til Århus Kommune bør ikke være
afgørende. Odder vil fortsat være en

selvstændig kommune, hvilket jeg finder
bør have stor betydning når afgørelsen
træffes i Folketinget fordi vores erhvervs-
politik skifter karakter i disse år fra indus-
trisamfund til service og turisme. Vi har
ikke en motorvej som krydser kommunen
hvor erhvervene gerne vil ligge op ad i
disse år derfor må vi satse på andre
erhverv som kan give arbejdspladser her i
kommunen og her er det sommerhuse
kommer ind i billedet. I dag lejes ca. 2/3 af
alle sommerhuse ud i sommerhalvåret,
hvilket giver mere omsætning både ved
vandet og i byens handels- og håndværk-
erliv.
Jeg har skrevet til miljøministeren og bedt
om fortræde, så der kan blive en konkret
drøftelse af vores ansøgning. Politisk har
hele sagen om nye sommerhusgrunde imi-
dlertid ligget stille på grund af valget, men
jeg vil tage sagen op igen, når der er kom-
met gang i det politiske arbejde på Chris-
tiansborg.
Nye sommerhusgrunde, som vi har søgt
om, vil ligeledes være til glæde for de
eksisterende områder. I forbindelse med
de nye grunde vil der blive etableret
offentlige parkeringsmuligheder med toi-
letforhold, og der vil blive friarealer, som de
eksisterende områder også vil få glæde af.
Nye sommerhusgrunde vil således være til
glade for alle, og jeg vil fortsat arbejde for
udvikling af kommunen også på dette
område. Odder kommune fortsætter som
en selvstændig kommune med 21.200
indbyggere det giver også nye udfor-
dringer for vi skal overtage flere opgaver
fra amtet: amtslandevejene fra Gjesing til
Norsminde, fra Adsedrup til Hundslund, en
del af miljøansvaret for natur og miljøop-

40_sider_2005_NY  05/04/05  10:33  Side 4



5

sområderne
gaver, større ansvar for den kollektive
trafik, møndigheds- og finanseringsansvar
for den vidtgående specialundervisning,
møndigheds- og finanseringsansvar for
alle sociale tilbud til borgerne, større
ansvar for de lokale kulturtilbud og skat-
teligning og inkasso skal flyttes fra kom-
munen til staten. Vi må så håbe, at der føl-
ger fuld finansiering med til alle opgaverne
for ellers bliver det særdeles svært for
kommunerne at yde en fortsat høj service.
Vi kan se når staten skal overtage opgaver
fra kommunerne så tager de sig godt
betalt, deres oplæg er det dobbelte af
hvad kommunerne bruger i dag på driften
af skatte og indrivelsesområdet. Uenighe-
den betyder et tab for Odder kommune på
5 mil kr. pr. år hvis kravet til forhandling

med Kommunernes Landsforening bliver
som ønsket fra statens side. Der er kun
een trøst og det er at alle kommuner er i
samme båd, dermed tror jeg heller ikke
overførselsresultatet blive som staten
ønsker sig det.
Odder kommune har den størrelse Odder
skal have på nuværende tidspunkt med
vækst, godt erhvervsliv, effektivt landbrug
og fortsat lige så mange arbejdspladser
som for 10 år siden. Byrådet vil fortsat
arbejde på, at Odder kommune bliver
større, at væksten fortsætter, at infrastruk-
turen følger med væksten og at der fortsat
er arbejdspladser til mindst een i hver fam-
ilie.

God sommer
Elvin J. Hansen
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I/S Odder Vandværk

PRISER
for 2005

VARIABLE DRIFTSBIDRAG
Interessenter kr./m3 kr./m3

excl. moms incl. moms
Forbrugspris 4,48 5,60
Grundvandssikring 0,17 0,21
Grøn afgift stat 5,00 6,25
Gebyr amt 0,53 0,66
Samlet pris 10,18 12,72

FASTE DRIFTSBIDRAG
Målerstørrelse: kr. kr.

excl. moms incl. moms
Qn 1,5/2,5 m3 487,00 608,75
Qn 6/10 m3 673,00 841,25

Afledningsafgift for 2005 opkræves af
Odder Kommune.

Adresse: Møllevej 4, 8300 Odder
Telefon: 86 54 00 66
Døgnvagt tlf.: 40 27 20 68
Homepage: www.oddervandvaerk.dk

Vand er en naturlig del af vores hverdag, vi
betragter det som en selvfølgelighed, men
det er det ikke alle steder i verden, så værn
om det vi har. Specielt i området langs kys-
ten bliver vand brugt  på mange måder. Det
er noget man kan lege og bade i til stor
fornøjelse for børn og voksne. Man kan
også sejle og fiske deri, til stor glæde og
fornøjelse for mange med forskellig fritidsin-
teresse.
Men alt det vand, som er lige udenfor døren
kan ikke bruges til drikkevand ej heller til
havevanding. Hvis det var muligt uden den
meget dyre resursekrævende rensning, var
der ikke mangel på vand til drikkevandsfor-
mål. 
Mange steder i verden bliver overfladevand
brugt som drikkevand, det kræver dog en
form for rensning. Her i landet er der nor-
malt grundvand nok, som kun kræver en
meget lille og simpel rensning, en iltning og
rensning i et sandfilter er det normale.
Grundvand er ikke altid rent, det kan være
forurenet med nitrat og pesticider, som
stammer fra overforbrug af gødning og
sprøjtemidler. I Odder Kommune er der
mange boringer der er blevet lukket på
grund af disse forureningskilder, så vær for-
sigtig med, hvad der spredes på jorden, det
er dig selv der skal drikke vandet bagefter.
Vi er så heldige, at der her i kommunen er
flere områder, hvor der endnu er rigeligt
med rent og godt grundvand, så hvis vi alle
sammen passer godt på, og lader være med
at forurene dette, har vi forhåbentlig rent
drikkevand i fremtiden.
Vand er en del af vores livscyklus, så selv
om det er noget der cirkulerer, er der ikke
uanede mængder af det. Der er de senere år
sparet meget på vandet, så vi har nok nået
et niveau, som ikke kommer meget længere
ned. De seneste indberetninger til DANVA
tyder da også på en svag stigning.

BRUG VAND MED OMTANKE

40_sider_2005_NY  05/04/05  10:33  Side 6



7

Vandkvalitet: 
 
Vandet der leveres til forbrugerne er af god kvalitet. 

 

Udvalgte analyseparameter, ledningsnet 2004. 

Resultater fra ”Udvidet kontrol” og ”Begrænset kontrol m. uorganiske sporstoffer” 22.03.04. 

 

Parameter Enhed Fundne værdier 
  

Krav 

Hårdhed do H 14,5 Intet krav 

PH  8,2 7,0 - 8,5 

Jern mg Fe/l 0,038 maks. 0,2 

Mangan mg Mn/l mindre end 0,005 maks. 0,05 

Klorid mg Cl/l 21 maks. 250 

Fluorid mg F/l 0,22 maks. 1,5 

Nitrat mg NO3/l 0,74 maks. 50 

Sulfat mg SO4/l 30 maks. 250 

Total fosforindhold mg P/l 0,012 maks. 0,15 

Coliforme bakterier  antal/100 ml i.m. i.m. 

Kimtal ved 37° C antal/ml i.m.  maks. 20 

Kimtal ved 22° C antal/ml 5 maks. 200 

Arsen µg/l 0,89 max 5 

Nikkel µg/l 0,24 max 20 

(i.m.: ikke målbar). 

Odder Vandværk har to indvindingsom-
råder, et i Fillerup og et i Boulstrup. Værket
i Fillerup er det ældste, og det er et tradi-
tionelt værk med iltningstrappe og sandfil-
ter. Ca. halvdelen af vort samlede forbrug
kommer fra to kildevæld i Fillerup. Værket
i Boulstrup er det nyeste, og det er
opbygget på en anden måde, det er et
lukket system, hvor der bliver tilsat ilt og

vandet renses i lukkede filterbeholdere. I
de to områder forventer vi, at der er vand
nok til mange års udvikling i Odder Kom-
mune.
Selvom der tilsyneladende er vand nok, så
spar på vandet, men drik nu rigeligt af det.

Med venlig hilsen
Allan Langballe
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Ny information
til sommerhuse

Det er dejligt, at sommerhusejerne har sat
deres skraldespande ud til vejen, det letter
arbejdet betydeligt samtidig med, at det
også er mindre generende for jer, når vi
kommer og henter affald. 
Enkelte steder har vi dog stadig problemer
med at vende med skraldebilen, og på del
veje er der problemer med grene som
ridser bilen. Der henvises til artikler som
har været i tidligere blade om, hvordan

kommunen kræver beplantningen klippet.
Nogle veje har store huller, hvilket ødelæg-
ger bilen og vores helbred. 

Vi håber på et fortsat godt samarbejde
med sommerhusejerne omkring afhent-
ning af affald, og vi ønsker jer en god
sommer. 

Med venlig hilsen
Skraldemanden IvanJensen

SkraldemandenSkraldemanden

Renosyd foretog i januar 2005 en rund-
spørge hos kommuner, turistbureauer og
sommerhusudlejningsfirmaer i alle vores 7
kommuner for at finde ud af, om der var
behov "sommerhusinformation" vedrø-
rende dagrenovation køb af EKSTRA
sække, brug af miljøstationer, gen-
brugsplads m.v. På den baggrund
udsender vi i foråret 2005 en information-
sseddel omhandlende disse emner. Infor-
mationssedlen kan sættes på
opslagstavlen i sommerhuset eller ind-
sættes i informationsmappen, som findes i
de fleste udlejningssommerhuse. Informa-
tionssedlen udsendes til alle sommerhuse-
jere, turistbureauet, kommunen og som-
merhusudlejningsbureauer. Vi håber, at alle
får glæde af den.

Storskraldsindsamling 2005
Renosyd har udarbejdet en storskralds-
folder for 2005, som husstandsomdeles
folder i uge 8. Indsamlingsdatoerne
annonceres i Odder Avis samme uge.
Datoerne kan også findes på Renosyds

hjemmeside www.renosyd.dk, bibliotek-
erne, Odder genbrugsplads eller hos kom-
munen. Renosyd henter storskrald på pri-
vate helårsadresser 8 gange årligt i perio-
den marts-november og i sommerhusom-
råderne 3 gange årligt i april, juni og
september.

Vi ønsker alle en god sæson.
Venlig hilsen

Renosyd

Kysing, Hou, Amstrup:
12. april, 28. juni og 20. september

Rude Strand:
13. april, 29. juni og 21. september

Saksild:
14. april, 30. juni og 22. september

Dyngby Strand:
15. april, 1. juli og 23. september
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Sommerhuse søges...
Sæsonen er startet.Vi har et stort antal emner i vort Køberkartotek,

der søger sommerhuse i områderne Ajstrup, Kysing, Norsminde, Rude,
Saksild, Dyngby, Hou og ved Horsens Fjord.

Ønsker De at sælge Deres sommerhus, så kontakt os for en
uforpligtende vurdering.

..sammen med Nykredit

Når det drejer sig om....

S

SOLGT GRATISeller
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..sammen med Nykredit

Nybolig Odder
Rådhusgade 2
8300 Odder Se mere på
Tlf.: 8654 2666 www.nybolig.dk
post@odder.nybolig.dk

. Køb og salg af

SOMMERHUSE

● Flot salgsmateriale
● Mange køberemner til sommerhuse i vort Køberkartotek
● Udstillingsskabe ved Saksild Strand samt i Hou
● God udstillingsfacade med central placering i Odder by 
● Solgt eller Gratis
● Spændende boligpræsentation på Internettet
● TV reklamespots
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Verden er i støbeskeen med nye udfor-
dringer under opsejling og gamle syn-
spunkter under afvikling og udskiftning.
Om den side af sagen skal her  blot peges
på, at globaliseringsaspektet hører med
helt ned i den gennemgribende struk-
turændring, Danmark forbereder sig til
med en reduktion af landets 271 kom-
muner til et langt mindre antal, forventligt
omkring 105. 
Noget godt ved dansk håndtering af udfor-
dringer er, at det er et anliggende  for alle,
ikke kun for få magthavere ; i Danmark
bestemmer befolkningen, helt ned i den
enkelte kommune som nu Odder, hvor
borgerne ved en afstemning har tilkende-
givet, at kommunen skal gå enegang i den
kommunale omstøbning af landet. 

Flertallet af Odder kommunes ca. 21.000
borgere har besluttet sig for, at kommunen
vil have det bedst ved forblive selvstændig
i stedet for at indgå i nye, større sammen-
hænge. Det er der både grund til at
respektere og at glæde sig over. Afstemn-
ingsresultatet understreger nemlig, at
borgerne er stolte og glade over at bo
netop her. De vedkender sig dermed
ressourcer, der kan blive det vigtigste
brændstof i kommunens fremtidige
udvikling på egne præmisser – men også i
åbent samarbejde med den omliggende
kommunale verden. Derimod hverken kan
eller bør afstemningsresultatet tolkes som
snæversyn eller selvtilstrækkelighed. Odd-
er vil samarbejde, men med sin identitet
fastholdt entydigt.

Af Arne Thomsen, Rosensgade 96, 8300 Odder

Odder kommune vil selv
- det kræver fælles indsats

Sommerhusområdets lokale kloakmester

Støbning
Belægning

Levering af sand & ral
Trailer & vibrator udlejes
Alt kloakarbejde udføres

Autoriseret kloakmester, uddannet brolægger, anlægsgartner, specialist i træfældning m.m.

Mobil

20 27 60 22
Telefax

86 55 69 22
Telefon

86 55 60 22

v/ J. J. Bonde, Lyngvejen 1, Dyngby

Fræsning
Flishugning
Rodfræsning

Fældning af træer
Anlæg af græsplæner etc.
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Blandt fordelene ved den afgørelse, som
et borgerflertal nu har truffet, er, at det
tidsforbrug, andre kommuner i kraft af
sammenlægninger nu skal igennem, ikke
skal præsteres i Odder. Det gælder f.eks.
udligning af forskelle vedrørende skat-
teprocenter, vandledningsafgifter m.m.
Heller ikke et minefelt som den politiske
bemanding af de nye kommuners byråd
bliver et punkt på Odder kommunes dag-
sorden.
Det kommunalpolitiske arbejde i Odder
kan uden struktur-problematikker
fastholde fokus på emner, der kan
forbedre samfundsværdierne i kommunen.
Der vil være uforbrugte kræfter til at
udkaste og drøfte visioner og strategier for
målenes gennemførelse i den uændret
selvstændige kommune. 

I problembunken hører naturligvis også
skattepolitikken. Der har i indeværende
valgperiode jo været skattestop, men det
er alligevel lykkedes at få hævet skatten i
Odder kommune med 0,3 pct. fra år 2005.

Det skal ændres: skatten bør tværtimod
reduceres, hvilket vel at mærke gennem
nytænkning kan ske uden at gå ud over
servicekvalitet og andre livsværdier,
kanaliseret via kommunalpolitiske beslut-
ninger. 
Kulturelt og socialt bør den politik, der
føres i Odder kommune, forløbe ad paral-
lelle, gensidigt inspirerende baner.
Rendyrkningen af en sådan vision på
selvtændighedens grund  kan bedst ske
på grundlag af samarbejde mellem alle rel-
evante aktører i den kommunale virke-
lighed – og også ud over de grænser, den
afstikker. Odder kommune kommer ikke til
at føle sig alene i verden, hvis vi selv
forstår samarbejdets kunst. 
Men med borgernes beslutning om, at
Odder skal forblive sig selv, er der sat en
tyk streg under behovet for at styrke og
udbygge fællesskab og samhørighed på
alle planer i kommunen. Alle behøver ikke
at være enige om alt. Men alle vil få glæde
af konstruktiv dialog om at afstikke Odder
kommunes kurs ind i fremtiden.

OO
DD

DDEERR TTRRAANNSSPPOORRTTSSEERRVVIICCEE AAppSS

ET GODT TIP !

TRANSPORT OG SALG AF:
SAND, RAL, FLIS M/M

UDLEJNING AF CONTAINERE

ARBEJDE MED KRAN OG GRAB

( ALT INDENFOR KLOAKSERVICE )

Bil Tlf.  4040  7111            Kontor  8654  7111

J. Tang                                 E. Pedersen
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Sommerhus området,
en vigtig del af

Odder Kommune
Et kig hen over arbejdet i Teknisk Udvalg  i
2004 fortæller, at vi på de fleste møder har
behandlet sager om sommerhuse.
Der sker en løbende udbygning og
forbedring af husenes standard, samtidig er
der en livlig handel, der i nogle tilfælde med-
fører at kommunens byggesagkyndige skal
inddrages, og hvor sagerne derfor ofte
kommer til behandling i udvalget.

Mange tvister 
Udvalget har i 2004 deltaget i løsning af vej-
og parkeringstvister i sommerhusområdet.
Forvaltning og udvalg har i disse sager haft
en overordnet linje, hvor vi har lagt stor
vægt på adgangsforhold og sikkerhed.
Herunder sikker adgang for redningskøretø-
jer, hvor sekunder ofte er spørgsmålet
mellem liv og død.
Vi er klar over, at vi ikke kan afgøre disse
sager til alles tilfredshed og at vores beslut-
ninger kan forekomme urimelige for den
enkelte.
I udvalget undrer vi os lidt over den strid-
barhed, der i nogen tilfælde råder i sommer-
husområderne, som jo ellers skulle være til
afslapning og opladning i fritiden.
Den danske tradition med problemløsning
gennem dialog og respekt for andres
mening har af en eller anden grund trange
kår, når foden kommer under eget bord  i
sommerhuset. 
Jeg skal opfordre til, at 2005 bliver året,
hvor der arbejdes på en positiv måde med
de problemer der måtte være. Målet må

være, at forvaltning, udvalg, grundejerforen-
ing og gæsterner ved stranden arbejder
mod samme mål – nemlig at gøre opholdet
ved Odder Kommunes strande til en god
oplevelse for både gæster og sommerhus-
beboere.

Trekanten
Området ved Strandshoppen og Bonde-
huset har i 2004 gennemgået en gennem-
gribende forbedring af adgangsforholdene
og sikkerheden for gående gæster.
Mange har udtrykt tilfredshed med de
forbedringer, der er sket. 
Området er vigtigt for markedsføringen af
Odder Kommunes kyster. Derfor vil vi, inden
sæsonstart, afholde et evalueringsmøde
med de, der kender og bruger området
dagligt. Formålet med mødet er at få rettet
evt. fejl, der blev synlige efter at området er
taget i brug.

Ikke let at få dispensation
Fra Odderkystens Fællesudvalg været der
fokus på lokalplan 3008 (som dækker kom-
munens sommerhusområder ud mod Katte-
gat) med henblik på en opstramning. Vi har
i udvalget fulgt op på dette, så det bestemt
ikke er en rutinesag at få en dispensation.
Odder Kommune vil igen i år bestræbe sig
på at yde  en god service også i sommerhu-
sområdet.

Venlig hilsen og god sommer
Hans Midtgaard  Fm. Teknisk Udvalg
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ODDER F E R I E H U S E

❤ for feriehuse og ferielejligheder lige fra Ajstrup-
Mariendal i nord til Amstrup i syd samt Tunø

Vi yder høj service og en personlig betjening af såvel lejere
som ejere.

De kan stadig nå at melde Der es hus til udlejning for 2005
sæsonen.

Kontakt os for en uforpligtende samtale om muligheder og
vilkår og/eller rekvirer yderligere materiale.

HUSK! Vi er interesseret i at udleje feriehuset, 
selvom det kun drejer sig om nogle få uger.

Med i markedsføringssamarbejdet Feriepartner Danmark

Odder 
Turistbureau
Banegårdsgade 3
8300 Odder
Tlf. 86 54 26 00
Fax 86 54 28 41
info@visitodder.dk 

www.odder-feriehuse.dk
www.visitodder.dk

HVORFOR IKKE UDLEJE DERES FERIEHUS

Odder Turistbureau er det lokale udlejningsbureau

GENNEM DET LOKALE UDLEJNING BUREAU?S

40_sider_2005_NY  05/04/05  10:34  Side 15



V
s

W

W
s
C

w

Som overskriften antyder, er Odder
begavet med en tæt beliggenhed til Århus
og omvendt. Det er unik for Odder-
området at være tæt på Århus og alle de
tilbud, som findes i en storby. Det er
ligeledes unikt for Århus, at have tætheden
til naturen og de rekreative tilbud i Odder-
området. Denne kombination er til gavn for
turismen. Begge områders attraktivitet
forøges af det samspil, der opstår mellem
storby og natur. 

På Odder-områdets hjemmeside www.vis-
tiodder.dk står der, at "Odder ligger i et
smørhul". Det er ganske rigtigt, og den
position er værd at udnytte. På hjemmesi-
den kan man også læse en række gode
historier. Heriblandt at beregner man Dan-
marks geografiske tyngdepunkt – uden at
tage Bornholm med i udregningen – ligger
centrum i Odder. Det er derfor også
nærliggende at tage sig titlen "Danmarks
navle".

Men der skal mere end beregninger til for
at gøre et område til "centrum". Der skal
også noget særligt til, og det særlige ved
Odder-området er en dejlig og varieret
natur. Det fortsatte arbejde med at sikre
tilgængeligheden til naturen i Odder-
området senest med etableringen af per-
son- og cykelfærgen mellem Alrø og
Snaptun, er eksempel på, at opgaven
tages alvorligt. 

Odder-området er blevet udnævnt som ét
af de første fire kvalitetsgodkendte
områder i Danmark for cyklister. Det bety-
der naturligvis ikke, at der ikke kan cykles

andre steder i Danmark, men i disse
områder er der særligt gode forhold for
cyklister. Overnatningssteder og området
skal opfylde en række krav bl.a. om
faciliteter for cyklister, mulighed for leje af
cykler, afmærkede cykelruter og
rutebeskrivelser. 

Der er derfor god grund til at tage cyklen
med på ferie eller leje en cykel, når man
kommer frem for at opleve Odder-
områdets natur i cykeltempo.

God tur!
Johannes Flensted-Jensen

Amtsborgmester.
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Odder som Århus
naturskønne forhave

Ventipart aps
Rosenvangsallé 184
DK-8270 Højbjerg
Tlf. +45 87 36 04 14
Fax +45 87 36 04 24
www.ventipart.dk

Automatik komponenter
til varme og ventilation
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Velkommen til Odders store
supermarked med Café,
Bistro og delikatesse.

Willkommen in das grosse
Einkaufszentrum von Odder
mit Café, Bistro und Deli-
katesse.

Welcome in the biggest
supermarket in Odder with
Café, Bistro and Delicacy.

www.kvicklyodder.dk Nørregade 6 · Odder · Tlf. 8780 2800
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Kvalitet og udvalg til den rigtige pris · Qualität und Auswahl zum richtigen preis
Quality and wide choice at the right price
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Oplev Horsens Fjord fra vandsiden – og tag cyklen med
Den nye person- og cykelfærge fra Alrø til Snaptun 
har åbnet nye spændende oplevelsesmuligheder.

Afstanden på tværs af Horsens Fjord med den nye 
cykelfærge er kun 15 minutter - eller ca. 1.700 m. 
En cykeltur rundt om fjorden er på 50 km. Den lille færge
”Gitte Marie” sejler i sommerperioden fra 15. maj til 
31. august. Fartplan kan fås på Odder Turistbureau.
På begge sider af fjorden kan man vælge mellem mange
cykelruter, som alle fører gennem historiske landskaber,
udsigter over hav og fjord samt et rigt fugle- og dyreliv. 
På Oddersiden findes eksempelvis cykelkort med seks
tematiserede cykelruter, nemlig Landsbyturen, Kirke- 
og historieturen, Højdeturen, Moseturen, Fjordturen og 
Naturturen. Cykelkortet kan købes på Turistbureauet. 
I sommerens løb arrangerer Odder Museum desuden 
guidede herregårdscykelture. Se mere om sommerens
aktiviteter i Turistinformationen eller på www.visitodder.dk.

18

Med cykelfærge over Horsens Fjord
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M at h orne V V S
Aut. VVS-Installatør:

www.mathorne-vvs.dk

D ø g n v a gt
Tl f. 87 480 111

Vand . Varme  . S a n i tet . O l i efyr . Blik 

40_sider_2005_NY  05/04/05  10:34  Side 19



O
v/
Sta
Rå
od
T
ww

Hvordan får du solgt dit fritidshus
bedst ? 
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ODDER
v/ Karsten Bøgild
Statsaut. ejendomsmægler, & valuar, MDE
Rådhusgade 4, 8300 Odder
odder@home.dk
Tlf. 86 54 33 22
www.home.dk E J E N D O M S M Æ G L E R K Æ D E  F O R  D A N S K E B A N K K O N C E R N E N

Der er mange gode grunde til at vælge home når dit

fritidshus skal sælges……… 

· Mangeårigt lokalkendskab i Odder og omegen, vi sælger fritidshuse i 

området fra Ajstrup i nord til Horsens i Syd 

· Effektiv markedsføring og fast annoncering i diverse medier 

· Meget synlig eksponering på Internettet med bl.a. plantegning,

360-graders foto, professionel fotograf og home Skyline på alle 

ejendomme.

· Din egen boligmappe myhome, som er din egen elektroniske 

hjemmeside med opdaterede oplysninger om dit salg 

· Hurtig og effektiv sagsbehandling 

· Tryghed og sikkerhed under hele salgsforløbet og efterfølgende med 

home SundhedsAttest TM og 20-årig SælgerAnsvarforsikring.

· Udstilling i home, BG Bank og Danske Bank.

· Få dit sommerhus på Danmarks mest besøgte boligsite www.home.dk 

med optil 260.000 besøgende hver uge.
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I meget lang tid har der hersket usikkerhed
blandt såvel feriehusejere som udlejnings-
bureauer omkring reglerne for benyttelse -
og dermed også udlejning - af feriehuse i
vinterhalvåret.
Feriehusudlejernes Brancheforening har
derfor besluttet at udarbejde dette notat,
hvori der redegøres for retsopfattelsen på
området.
Notatet skal ikke mindst ses på baggrund
af en afgørende dom omkring benyttelse
af et feriehus i vinterhalvåret afsagt af
Vestre Landsret den 30. april 2002.

Reglerne for vinterbenyttelse fremgår af
planloven
Reglerne for benyttelse af feriehuse findes
i planlovens § 40, stk. 1, hvori det anføres,
at et feriehus i vinterhalvåret (1. oktober -
31. marts) kun må anvendes til overnat-
ning i forbindelse med kortvarige ferie-
ophold, weekends eller lignende. Denne
indskrænkning i benyttelsesretten gælder,
uanset om ejeren af feriehuset selv benyt-
ter det, eller det anvendes til udlejning.
Problemet i forbindelse med lovens formu-
lering er manglen på præcision. Hvad
forstås f.eks. ved "kortvarige ferie-
ophold"? Ud fra forarbejderne til loven
fastslås det, at et kortvarigt ferieophold
normalt ikke kan strække sig ud over 3-4
uger.

Gennem flere år har Skov- og Natur-
styrelsen under Miljøministeriet som
udøvende myndighed tolket planlovens §
40 således, at et feriehus sammenlagt kun
kan benyttes i 26 uger i sommerhalvåret
samt maksimalt 4 uger i vinterhalvåret - i
alt 30 uger. Heraf udtrykket "30 ugers
reglen". Skov- og Naturstyrelsens fortolkn-
ing af loven er fremgået af flere forskellige

vejledningsskrivelser til landets kommuner
og politimestre. I de senest udarbejdede
vejledninger åbnes der imidlertid op for en
mere intensiv udnyttelse af sommerhuse til
overnatning i vinterhalvåret end hidtil tilk-
endegivet fra Skov- og Naturstyrelsens
side.

Domstolsafgørelser omkring
planlovens § 40, stk. 1
Flere forskellige byretsafgørelser, en land-
sretsdom samt en højesteretsafgørelse har
hidtil udgjort grundlaget for Feriehusudle-
jernes Brancheforenings tolkning af plan-
lovens § 40.

Den 30. april 2002 afsagdes imidlertid -
som nævnt ovenfor - en meget afgørende
dom ved Vestre Landsret omkring benyt-
telse af sommerhuse i vinterhalvåret.

Retten konkluderer følgende:

"Overnatning i vinterhalvåret i forbindelse
med kortvarige ferieophold, weekender og
helligdage har således karakter af en und-
tagelse i forhold til lovens  forbud og kan
derfor i hvert fald ikke finde sted i perioder,
der tilsammen udgør mere end halvdelen
af tiden fra 1. oktober til 31. marts."
Feriehusudlejernes Brancheforenings an-
befaling
Ud fra retspraksis samt den seneste for-
tolkning af reglerne fra Skov- og
Naturstyrelsens side anbefaler Feriehus-
udlejernes Brancheforening herefter føl-
gende regelsæt anvendt omkring benyt-
telse af sommerhuse i vinterhalvåret:

1. Der gælder en maksimumsgrænse for
overnatninger i vinterhalvåret på 91 nætter
(13 uger)

Notat om benyttelse af danske
feriehuse i vinterhalvåret
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2. Der gælder yderligere følgende regler
omkring placeringen af overnatninger i vin-
terhalvåret:
Det er tilladt at overnatte i feriehuset i flere
sammenhængende perioder, dog således
at hver periode højst må udstrækkes til 4
uger - og i et enkelt tilfælde 5 uger - samt,
at feriehuset i en sammenhængende peri-
ode på mindst 4 dage ikke benyttes til
overnatning efter hver sammenhængende
periode på 4 (5) ugers overnatning.

3. For så vidt angår ejerspærringer, vægter
disse i forhold til benyttelseskvoten kun i
den udstrækning, at der foregår overnat-
ninger i de pågældende spærringsperi-
oder. For at bureauet kan forholde sig til
sådanne evt. overnatninger, må med-
delelse herom ske direkte fra ejeren til
bureauet.

Afsluttende bemærkninger
For Feriehusudlejernes Brancheforening
har det været vigtigt at finde en positiv og
holdbar løsning på spørgsmålet om benyt-

telse af feriehuse i vinterhalvåret. Med
årligt ca. 15 mio overnatninger udgør
feriehusudlejning i dag Danmarks største
turistsektor. Feriehus-udlejningen bidrager
med en årsomsætning på godt 5 mia kr.,
hvoraf ca. 90% erlægges i fremmed valu-
ta. Endelig er den beskæftigelse, branchen
bidrager med (ca. 6.500 årsværk)1, meget
betydningsfuld, idet den primært er med til
at fastholde et højt helårs-serviceniveau i
områder af landet, hvor det er sværest at
finde beskæftigelsesmuligheder, og hvor
butikker, tankstationer, restauranter m.m.
ellers ville blive lukket i vinterhalvåret - ikke
mindst til skade for lokalbefolkningen.
Med den retspraksis, som gælder ud fra
ovenfor anførte, formår feriehusudlejnings-
branchen fortsat at yde sit væsentlige
bidrag til samfundsøkonomien i Danmark
og frem for alt til, at landets små, kystnære
samfund ikke "går i sort" i vinterhalvåret
som følge af manglende turist-omsætning
fra vore feriegæster!

Med venlig hilsen
Feriehusudlejernes Brancheforening

Planter til sommerhuset?
Ørting Planteskole har skiftet ejer og navn. Nils Ohm og Katrine Hvid
byder alle velkommen i Ørting Havecenter. Vi har et stort udvalg i...

Flotte krukker og sommerblomster
Blomstrende buske og træer egnede til arealer nær stranden
Frugttræer og frugtbuske
Frø og løg både til pynt og nytte
Tilbehør til haven

Ørting Havecenter
v/Nils Ohm & Katrine Hvid
Horsensvej 221, Ørting · 8300 Odder
Tlf. 86 55 44 11 · Fax 86 52 24 50
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Kommunen
– din samarbejdspartner 
Som sommerhusejer er det ikke usandsyn-
ligt, at du med mellemrum har brug for hjælp
fra kommunen til at få løst et eller andet
problem. Det kan også være, at vi henvender
os til dig. I denne artikel kan du læse lidt om
hvornår du som grundejer kan have gavn af
at kontakte kommunen. 

Skal du bygge? – Kom i god tid
Står du for at skulle bygge eller ombygge et
sommerhus, vil det være en god ide, hvis du
henvender dig til os inden du kontakter
arkitekt eller håndværker. Nogle af de mest
almindelige problemer er skelafstand og
bebyggelsesprocent, men ved at henvende
dig i god tid kan du undgå at få forlænget din
byggesag pga. disse problemer. Du kan
hente blanketter på kommunens hjemme-
side: www.oddernettet.dk/selvbetjening

Brændeovne skal anmeldes
Når du installerer brændeovn, skal du orien-
tere kommunen om det. Du skal også kon-
takte skorstensfejeren, idet skorstensfejning
er lovpligtig. 
Skorstensfejning i Odder Kommune udføres
af skorstensfejermester Kurt Blicher Peder-
sen, Katrineholmsalle 48, 8300 Odder, tlf.
8654 6668, mobil 2811 4770, e-mail:
skorstensfejermester_kurt.blicher@peder-
sen.mail.dk. 

Kloakproblemer
Kloakerne i sommerhusområdet er betonrør
af ældre dato. Odder Kommune gør en stor
indsats for at undgå indsivende grundvand i
hovedledningerne, men det er grundejernes
ansvar at undgå grundvand i stikledningerne.
Problemet med grundvand i kloakled-ning-
erne er, at vandet løber videre til rensean-
lægget, som altså skal bruge energi på at
rense rent vand! Desuden skal kommunen –
og dermed alle skatteydere og grundejere –
betale spildevandsafgift til staten.  

Du kan tjekke, om du har grundvand i din
kloak, ved at åbne din skelbrønd. Hvis du er
sikker på, at der ikke bruges vand i huset, og
hvis der alligevel er strømmende vand, så har
du grundvand i kloaken, og du har pligt til at
standse indsivningen.
Regnvand må heller ikke ledes til den
offentlige kloak. Du skal i stedet have et sive-
dræn.

Vejproblemer
Det er ikke usædvanligt, at der opstår
uenighed mellem grundejere i sommerhu-
sområder om vedligeholdelsen af vejene. Da
der er tale om private fællesveje, har grunde-
jerne ansvaret for vejenes vedligeholdelse. 
Kommunen er vejmyndighed og kan afgøre
uenigheder. Ved afgørelsen af disse sager
lægger vi som regel vægt på holdningen
blandt flertallet af grundejere, vel at mærke
på den måde, at flertallet skal være kvalifi-
ceret (to tredjedele). Afgørelserne træffes af
kommunens tekniske udvalg. 

Forbedringer ved Trekanten
I løbet af 2004 blev forholdene ved Trekanten
forbedret ganske betydeligt med en ny
tilkørselsvej (Plantagevej) og en ny parker-
ingsplads ved Strandshoppen og Bonde-
huset. 
I løbet af 2005 vil de sidste trafikale
forbedringer blive gennemført. Der vil blive
lavet en venstresvingsbane til Plantagevej for
den sydgående trafik, og en fodgængerover-
gang med helleanlæg fra parkeringspladsen
til campingpladsen. Begge dele laves af
amtet, der har optaget disse anlæg på bud-
gettet for 2005.

Har du spørgsmål til Odder Kommune, er du
altid velkommen til at ringe på tlf. 8780 3333.
Du vil også kunne finde svar på mange
spørgsmål på kommunens hjemmeside
www.oddernettet.dk
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Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Carsten Juste, Kildegården 10, 
8000 Århus C, tlf. 86 19 71 14
Finn Graabæk, Peter Baastrupvej 25,
8300 Odder, tlf. 40 95 10 03

Grundejerforeningen Kysing Hage
Finn Nielsen, Arnegårdsvej 38,
8230 Åbyhøj, tlf. 86 25 42 56/21 76 65 11
Ib Bjerregaard, Rønhøjvej 20,
8300 Odder, tlf. 86 54 27 99

Grundejerforeningen Kysing Næs
Poul Erik Hansen, Strandparken 27,
8000 Århus C., tlf. 86 19 91 94
Henny Toustrup, Kildegården 1,
8000 Århus C

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-74
Birgit Kjellberg, Chr. Christensensvej 10,
8300 Odder, tlf. 86 93 38 30 
Chr. Bonde, Bjørnøvænget 10,
8381 Mundelstrup, tlf. 86 24 26 20

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
Palle Thøgersen, Thorasvej 20,
8300 Odder, tlf. 86 93 38 39

NFJ Naturist Camping
Irene Schultz

Rude & Saksild Strands Hus- og
Grundejerforening
Niels-Ulrik Bugge, tlf. 86 54 31 88

Leo Pedersen, Kystvejen 97, Rude Strand
8300 Odder, tlf. 86 55 90 12

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
Erik Søndergård, Banegårdsgade 20, 1,
8300 Odder, tlf. 86 54 02 89

Grundlejerforeningen Præstevænget, ved
Saxild Strand
Preben Rejmer, Bisgårdsparken 14,
8300 Odder, tlf. 86 54 14 30

Grundejerforeningen Bakken
Egon Møller Nielsen, Præsteager 14, Saksild Strand,
8300 Odder, tlf. 86 55 91 33
Paula Jensen, Rosenvangsallé 210 A,
8270 Højbjerg

Saxild Strands Ejerlaug
Henning Brown, Hulager 4, Saxild Strand
8300 Odder, tlf.: 86 55 80 50, brown@privat.dk
Kurt Jensen, Møllebakken 8
8300 Odder tlf.: 86 54 17 07

Strandparkens Grundejerforening
Peder B. Christiansen, Søndervangen 34, 
8260 Viby J, tlf. 86 11 30 21
Henning Bøtker, Birkedalsvej 19,
8260 Viby J, tlf. 86 14 30 70

Grundejerforeningen Skovsager
Erik Bargsteen, Hejrebakken 16B,
8220 Brabrand, tlf. 86 25 11 10
Birthe Madsen, Dalsvinget 10, 
8627 Højbjerg, tlf. 86 27 65 06

Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening
Kurt Vilstrup, Ålborggade 72,
8900 Randers, tlf. 86 42 10 91
Flemming Jensen, Stenkærvej 17,
8752 Østbirk, tlf. 75 78 12 48

Lillemosegårdens Grundejerforening
Peer Jensen, Gefionsvej 14,
8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 45 58. Sommer: 86 55 69 32
Poul Vinther Kristensen, Møllebakken 3, 
8660 Skanderborg, tlf. 86 52 37 49

Dyngby Overgård Grundejerforening
Kurt Balsby-Thomsen, Katrineholmsalle 65c 
8300 Odder, tlf. 86 56 01 21
Hanne Nielsen, Emiliehøj 10 2th 
8270 Højbjerg, tlf. 86 27 05 51 

Dyngby Hage Grundejerforening
Steen Pedersen, Elleparken 20,
88520 Lystrup, tlf. 86 22 72 17
Herman B. Johnsen, Røddikevej 51,
8464 Galten, tlf. 86 94 44 94

Havhusene Boulstrup Strand
Finn Holm, Rathlousgade 19,
8300 Odder, tlf. 86 54 47 47
Lars Mørck Ottosen, Rosensgade 94,
8300 Odder, tlf. 86 54 39 98

Spøttrup Strands Grundejerforening
Birgit Pedersen, Skovfaldet 8,
8450 Hammel, tlf. 86 96 33 75
Birthe Calmar Andersen, Pilevænget 2,
8300 Odder, tlf. 86 54 25 56

Amstrup Ege Grundejerforening
Niels Ginnerskov Vilh. Becks Vej 5,
8260 Viby J. tlf. 8611 2059
Børge Weisbjerg Kløvermarksvej 3,
8300 0dder tlf. 86 54 06 87

Skovgårdsparkens Grundejerforening
Jørn Klein, Skovgårdsparken 61,
8300 Odder, tlf. 86 55 16 64
Poul Sejersbøl. Gl. Ryvej 12,
8362 Hørning, tlf. 86 92 38 92

ADRESSELISTE Grundejerforeninger

FÆLLESUDVALGETS MEDLEMMER
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ODDER VANDVÆRK, Møllevej 4, 8300 Odder
Indvalgt i O.V.’s bestyrelse: Margot Piltoft Jensen

DYNGBY STRAND VANDVÆRK
Postgiro 6 48 33 80
Bestyrelse:
Formand: Flemming Jensen, Stenkærvej 17, 8752 Østbirk,

tlf. 75 78 12 48, mobil 23 61 00 48, fax. 75 78 12 74
Kasserer: Ole Lykke, Grindsnabevej  25, Dyngby,8300 Odder,

tlf.87 51 76 40, fax.87 81 76 67
Sekretær: Eigil Størum,Strandvejen  24, Saxild, 8300 Odder,

tlf.86 55 81 06, mobil 26 82 48 67
Administration: Kirsten Fenge, 86 54 27 61, fax 86 55 67 61
Teknisk Tjeneste: Vand- og gasmester Lars Beck Pedersen, HOU VVS, tlf. 86 55 62 05
Værkpasser Erik Jensen, Grindsnabevej 17, Dyngby, tlf. 86 55 60 75
Træffetid: Bedst mellem kl. 7.00 og 8.00

AMSTRUP EGE VANDVÆRK
Formand: Niels Ginnerskov   Vilh. Becks Vej 5  8260 Viby J  tlf  8611 2059 
Teknisk Tjeneste: Carlo Kastrup  Alrøvej 149  Amstrup Ege 8300 Odder  tlf  8655 1753 

KYSING NÆS FÆLLESVANDVÆRK A.M.B.A.
Kysing Næs, 8300 Odder
Bestyrelse:
Formand: Kaj L. Bryder, tlf. 86932472
Kasserer: Palle Thøgersen, tlf. 86 93 38 39
Sekretær: Rita Mortensen, tlf. 30 28 42 21
Teknisk leder: Bjarne Malling Thygesen, tlf. 86 93 15 03 og 40 13 74 88/henv. vedr. brud el. lign.
Best.medlem: Niels Pedersen, tlf. 86 29 12 25 / 86 93 12 22
Teknisk tjeneste: HOV VVS, Lars Beck, tlf. 86 55 62 05

ADRESSELISTE El & Vand

CYKLER
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Torvald Køhlsvej 25 · DK 8300 Odder
Tlf.: +45 86 54 47 44 · Fax: +45 86 54 03 25

E-mail: info@ophotel.dk

Odder Parkhotel ligger smukt placeret i Østjyl-

land - tæt på strand og skov. Den engelske in-

dretning er varm og  hyggelig og giver de 

ideelle rammer til en  dejlig aften eller week-

end, hvor vin og gastronomi - krydret med af-

slappende atmosfære - bliver til en oplevelse. 

Her er tid til tanker og tid til ro...

Køkkenet har åbent hver dag fra kl. 12.00 til 21.30
Vi leverer også mad ud af huset

Tag en tømrer
med på råd!
Trænger huset til en ansigtsløftning – nyt tag,
vinduer, tilbygning, udestue, carport eller almin-
delig vedligeholdelse  – er det NU det rigtige tids-
punkt!
Vi har den faglige erfaring og ekspertise, men er
De »gør-det-selv« menneske, der godt vil spare

håndværkertimer og bruge
lidt feriedage på selv at gi’
en hånd med, er vi også gla-
de for at komme og arbejde
sammen med Dem.

– Ring og få en snak om tin-
gene – så giver vi et overslag
eller et uforbindende tilbud!

NB! – Vi sliber også
gulve af

GGARANTI

ORDNING

g JØRGENSE
r- og snedkerforretning

te!

TRANUM og JØRGENSEN  I
S

Tømrer- og snedkerforretning

Henrik Tranum Kristensen
Tlf. 86 55 70 80
Værksted: Strandvejen 35, Saksild, 8300 Odder, tlf. 86 55 88 99

Kim Jørgensen
Tlf. 86 11 62 07

- vi mestrer det meste!

tranum@teliamail.dk
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GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS NORD

Formand:
Ole Andreasson, Vestervang 21, 2 th.,
8000 Århus C., tlf. 86 18 97 21
E-mail: oman@worldonline.dk

Næstformand:
Carsten Juste, Kildegården 10,
8000 Århus C. tlf. 86 19 71 74
E-mail: carsten.juste@jp.dk

Kasserer:
Finn Graabæk, Peter Baatrupsvej 25,
8300 Odder, tlf. 40 95 10 03
E-mail: al_fi@paradis.dk

Sekretær:
Anette Bøg Bundgaard, Peter Baatrupsvej 54, 
8300 Odder, tlf 86 93 23 01 
E-mail: abadm@post.tele.dk 

Bestyrelsesmedlem:
Peter Hesselballe, Peter Baatrupsvej 11,
8300 Odder., tlf. 86 93 04 65
E-mail: peter@hesselballe.dk

Mens disse linjer skrives, er det stadigvæk den
mørke og kolde tid, hvor mange sommerhuse er
lukket af. Men der er fortsat liv i de huse, hvor ejer-
ne bor hele året. Det ser ud til, at politikerne ikke
ændrer på  8 års ejerskab for helårsbeboelse.

Samarbejdet mellem de fem grundejerforeninger
fungerer fortsat udmærket. Alle foreninger er med i
Odderkystens Fællesudvalg , der taler vor sag over
for Odder Kommune. Oversigtstavlen ved Næsvej
er ikke OK for os, da vort område kun er en lille brik
ude i siden. Det bør forbedres!

Når dette læses, har det fælles vejudvalg sikkert
givet også Peter Baatrupsvej et nødvendigt tjek!
Vejen er solid nok, når blot hullerne er fyldt op.

Hvert år mødes formændene for Næssets fem
foreninger til et frokostmøde. I år vil vi tage endnu
en runde i spørgsmålet: Skal vi slutte os sammen
eller fortsætte som hidtil?

God sommer!
Ole Andreasson

GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING HAGE
Formand:
Finn Nielsen, Arnegårdsvej 38,
8230 Åbyhøj, tlf. 86 25 42 56/21 76 65 11

Næstformand:
Ib Bjerregaard Pedersen, Rønhøjvej 20, 
8300 Odder, tlf. 86 54 66 66

Kasserer:
Birtha Bjerregaard Pedersen, Rønhøjvej 20, 
8300 Odder, tlf. 86 54 66 66

Sekretær:
Rie Lund, Højvænget 3, 8330 Beder,
tlf. 86 93 72 22

Bestyrelsesmedlem:
Birgit Alrøe Sneborg, Norsminde Gl. Kro,
8340 Malling

GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS
Formand:
Poul-Erik Hansen, Strandparken 27,
8000 Århus C, tlf. 86 19 91 94

Næstformand:
Henny Toustrup, Kildegården 1,
8000 Århus C

Kasserer:
Max Andersen, Tværvej 1,
8654 Bryrup, tlf. 75 75 65 80

Sekretær:
Bjarne Thygesen, Rosenvej 2, Kysing Næs
8300 Odder tlf.: 86 93 15 03

Bestyrelsesmedlem/Vejudvalg:
Leif Juul, Barthsgade 15,
8200 Århus N, tlf. 86 16 17 68

GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS AF 13/9-1973
Formand:
Palle Thøgersen, Thorasvej 20,
8300 Odder, tlf. 86 93 38 39

Kasserer:
Jane Witt, Tranbjerg Hovedgade 86,
8310 Tranbjerg, tlf. 86 29 12 25

Nyt fra LOKALFORENINGERNE
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Sommerhus:
Lyngbakkevej 29, Rude Strand

Sekretær:
Kaj Madsen, Kystvejen 105, Rude Strand
8300 Odder, tlf. 86 77 04 85

Vejformand:
Leo Pedersen, Kystvejen 97, Rude Strand
8300 Odder, tlf. 86 55 90 12

GRUNDLEJERFORENINGEN 
PRÆSTEVÆNGET, VED SAXILD STRAND
Formand:
Preben Reimer, Bisgårdsparken 14, 
8300 Odder, tlf. 86 54 14 30

Næstformand:
Kurt Pedersen, Katrineholmsallé 48,
8300 Odder, tlf. 86 54 66 68

Kasserer:
Knud Sørensen, Kildegårdsparken 9,
8300 Odder, tlf. 86 54 02 40

Sekretær:
Leif Jacobsen, Elme Allé 10,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 18 32

Eigild Bak Nielsen

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN
Formand:
Egon Møller Nielsen, Præsteager 14, Saxild
Strand, 8300 Odder, tlf. 86 55 91 33

Kasserer:
Leo Nørgaard, Ege Allé 201,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 42 60

Sekretær:
Poula Jensen, Rosenvangsalle 210A,
8270 Højbjerg, tlf. 86 27 13 87

Vejudvalg:
Peder Hansen, Lyngtoften 6,
7430 Ikast, tlf. 97 25 25 63

Vejudvalg:
Hans Kurt Kjeldsen, Nørrebakken 12,
8883 Gjern, tlf. 86 87 51 39

Sekretær:
Lise Lotte Kjelsmark, Rosendalsvej 23,
8260 Viby J, tlf. 86 28 12 66

Bestyrelsesmedlemmer:
Steen Langballe, Kystvejen 65,
8000 Århus C, tlf. 86 12 15 16

Søren Jørgensen, Stampe Møllevej 59,
8300 Odder, tlf. 86 54 39 55

GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS AF 22/10-1974
Formand:
Birgit Kjellberg, Chr. Christensensvej 10,
8300 Odder, tlf. 86 93 38 30

Kasserer:
Chr. Bonde, Bjørnøvænget 10,
8381 Mundelstrup, tlf. 86 24 26 20

Bestyrelsesmedlemmer:
Lene Skov Meyhoff, Chr. Christensensvej 19,
8300 Odder,

Ove Kock Jensen, Chr. Christensensvej 17,
8300 Odder, tlf. 86 93 15 12

Alex Rasmussen, Chr. Christensensvej 49,
8300 Odder

NATURISTFORENINGEN JYLLAND
CAMPING
Kystvejen 258, 8300 Odder, 
tlf. 86 55 83 65

Formand:
Jørgen Asmussen, Dyshøj 9, Lind, 
7400 Herning, tlf. 97 22 50 61

RUDE & SAKSILD STRANDS
HUS- OG GRUNDEJERFORENING
Formand:
Niels-Ulrik Bugge
Tlf. 86 54 31 88
Sommerhus:
Østpassagen 27, Rude Strand, tlf. 86 55 91 88

Næstformand:
Allan Rosenbæk, Delfinvej 18, Rude Strand
8300 Odder, tlf. 86 55 85 17

Kasserer:
Vagn Christensen, Højvænget 226,
8300 Odder, tlf. 86 54 40 47.

Nyt fra LOKALFORENINGERNE
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Nyt fra LOKALFORENINGERNE
FORENINGEN AF GRUNDEJERE 
I SAXILD PLANTAGE
Formand:
Erik Søndergård, Banegårdsgade 20,
8300 Odder, tlf. 86 54 02 89

Sekretær:
Erik Kjær, Østermarksvej 7 D,
8300 Odder, tlf. 86 54 24 51

Bestyrelsesmedlemmer:
Jens Kr. Midtgaard, Vanggårdsvej 3, Gamst, 6600
Vejen, tlf. 75 58 80 87

Holger Johannesen, Lundevej 67,
8300 Odder, tlf. 86 54 14 92

SAXILD STRANDS EJERLAUG
Formand: 
Henning Brown, Hulager 4, Saxild Strand
8300 Odder, tlf.: 86 55 80 50, brown@privat.dk

Næstformand:
William Riisgaard, Bilka Krydset, Tilst
8331 Mundelstrup, tlf.: 86 24 12 44

Kasser:
Birgitte Lehmann, Boulevarden 5
8300 Odder, tlf.: 86 54 54 86

Bestyrelsesmedlemmer:
Kurt Jensen, Møllebakken 8
8300 Odder tlf.: 86 54 17 07

Knud Laustsen, Chr. Pedersensvej 9
8300 Odder.

GRUNDEJERFORENINGEN
SKOVSAGER
Formand: 
Erik Bargsteen, Hejrebakken 16
8220 Brabrand tlf. 86 25 11 10

Sekretær:
Marianne Vengsgaard, Løjenkærvej 2
8300 Odder tlf. 86 92 84 37

Kasserer:
Birthe Madsen, Dalsvinget 10
8270 Højbjerg, tlf. 86 27 65 06

Med dette nummer af Odderkysten ønsker Skovs-
ager alle sine medlemmer velkommen til endnu en
god sommer. Forventningerne til de dejlige som-
merdage og de skønne lune aftener er nu på sit
højeste. 

2005 er året hvor vores forening kan fejre 40 års
jubilæum. Foreningen der blev stiftet den 31. juli
1965 fik navnet Grundejerforeningen Skovsager.

Takket være en række fremsynet folk, fra kølefa-
brikken Sabro blev det en realitet, at et areal der
hed Lyngen og tilhørte den daværende Skovsager-
gaard, blev udstykket. Efter et krav fra kommunen
om tilhørende strandret blev købet, af en 3400 m2
grund realiseret. (strandgrunden)
Det er nu op til medlemmerne om denne begiven-
hed skal fejres.  

Skovsager markerer derfor dagen med afholdelse
af en jubilæumsfest i Boulstrup Forsamlingshus
den 6.maj kl. 19.00 i forbindelse med generalfor-
samlingen.
Særskilt invitation vil blive udsendt.
Så snyd ikke dig selv, for denne aften reserver alle-
rede dagen nu.

Fælles ryddedag på strandgrunden bliver søndag
den 12. juni.

Skt. Hansbål afholdes ud for Strandagervej i sam-
arbejde med Dyngby Lyng Grudejerforening.
Husk. Storskraldsindsamling i dagene:
15. april, 1.juli og 23 september.
Foreningen ønsker hermed alle sine  medlemmer en
god sommer.

Bestyrelsen

STRANDPARKENS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Peder B Christiansen, Søndervangen 34, 
8260 Viby J tlf. 86 11 30 21

Næstformand
Henning Bøtker, Birkedalsvej 19, 
8260 Viby J tlf. 86 14 30 70

Kasserer
John Haakonsson, Nissetvej 12, 
Grauballe 8600 Silkeborg tlf. 86 87 73 71

Sekretær
Erna Lybæk, Skanderborgvej 162, 
8260 Viby j tlf.  86 14 95 27

Thorkild Møller, Højvænget 237, 
8300 Odder tlf. 86 54 31 20

Arb. Suppleant
Frank Jacobsen, Skoleparken 90, 
8330 Beder, tlf. 23 66 02 30
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Nyt fra LOKALFORENINGERNE
Når vi nu sidder og læser Odderkysten er det nok
med lidt optimisme og måske med lidt større for-
ventninger om at få en bedre sommer end den vi
oplevede i 2004. i hvert fald specielt i industriferien.
Man kan måske sige "Det er godt man er ejer at et
hus", for når vejret var så dårligt, var der jo stor
mulighed for at få klaret mange af de pligter der føl-
ger med det at eje et hus. Jeg var glad for ikke at
have betalt mange penge og efterfølgende har kun-
net sidde i et hus som lejer i 14 dage og ikke at kun-
ne lave noget, bort set fra udflugter og kortspil med
børnene. Nu fik vi klaret alle de dårlige samvittighe-
der, så vi kunne forlade huset efter ferien med god
samvittighed.
Ind imellem blev der naturligvis også alligevel også
tid til at lege med børn og børnebørn og hvad der
nu ellers hører til.
Så det var da alligevel godt for noget.
Vi kan i vor forening igen se tilbage på en vellykket
og godt besøgt generalforsamling. Her besluttede vi
bl.a. at forskønne vejen, så vi lever lidt bedre op til
navnet. Vi opstiller nogle flere blomsterkummer, flyt-
ter lidt på de allerede opstillede, og retter dem lidt
mere ind efter hinanden.
Der er nu også sat planter i rørene. Det var nu op til
den enkelte beboer om man ønsker at supplere
beplantningen med andre farver.
Imidlertid var der tilsyneladende andre der ikke syn-
tes om ideen. Kort tid efter nogle frivillige havde
ofret en regnfuld formiddag på beplantningen, ja,-
da oplevede vi at fire rør fik fjernet de nye planter, så
enten syntes de ikke om ideen eller også syntes de
planterne var så pæne så…..? 
Samtidig blev vi også enige om at lave et opslag,
der nok mest var med henblik på de huse, der bli-
ver udlejet. 
På det opslag står forskellige uskrevne regler som vi
selv forsøger at overholde.
Det handler bl.a. om at vi har lovet hinanden ikke at
bruge elektriske maskiner og plæneklippere i sies-
taen mellem kl. 12 og 14 i weekenden, samt lang-
som kørsel på vejen, så sandkagen til kaffen ikke

bliver i ordets bogstavelige forstand. Det kan jo til
tider støve meget. 
For de få medlemmer der ikke var med til general-
forsamlingen skal det her meddeles, "at forbudet
mod afbrænding" ikke er noget vi i foreningen har
fundet på. Det er ganske enkelt et forbud der står i
politivedtægten, og det gælder i hele sommer-
husområdet. Hvis brandvæsnet bliver tilkaldt til en
"falsk alarm" kan det blive en dyr udgift selv at
skulle betale.
Vi blev også enige om at anskaffe en buskrydder.
Den skal bl.a. bruges til pleje af vort naturareal der
ligger op til Århus kommunes feriehytte "Dyngby-
hytten", som vi i øvrigt har et godt samarbejde
med. Vi er i en positiv dialog med skoleforvaltnin-
gen om samme opgave og problemet med børne-
nes til tider for aktiv leg ved åen.
For de ejere der har hus ned til Spongsåen, kan
buskrydderen også lånes til vedligeholdelse af ens
grund ned mod åen.

Efterfølgende holdt foreningen vejfest i det samme
telt, der blev opstillet på vort fællesareal.
Her kunne vi også glæde os over en rigtig god til-
slutning. Der bliver ikke danset, men der bliver
snakket rigtig meget. Der bliver knyttet mange kon-
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Nyt fra LOKALFORENINGERNE
takter, også med  de nye ejere der er kommet til i
årets løb. Vi glæder os allerede til den kommende
sommer.
Bestyrelsen er her megen tak skyldig til Ole Mad-
sen der hvert år er behjælpelig med at låne os et
telt, så det bliver muligt at holde både møde og
fest. 
Lad os nu starte forberedelserne til den kommende
sommer og håbe på vi får de ellers så gode som-
meroplevelser vi normalt har i Saksild og som vi gik
delvis glip af sidste år.
Velkommen til en forhåbentlig ny og god sommer
med hyggeligt samvær og nye oplevelser.

HENB

DYNGBY LYNGS VEJ- OG GRUNDEJER-
FORENING
Formand:
Kurt Vilstrup, Schönausvej 8
Dyngby Strand, Tlf.: 51240302

Næstformand
Flemming Jensen, Kystagervej 1
Dyngby Strand, Tlf.: 2361004 

Kasserer
Verner Kristensen, Strandagervej 15
Dyngby Stand

Sekretær
Vibeke Nielsen, Agervej 6
Dyngby Strand

Bestyrelsesmedlem
Niels Orla Busk, Spongsvej 25
Dyngby Strand

Suppleant
Aase Jensen, Skovsagervej 9
Dyngby Strand

Nyt fra Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerfore-
ning.
Det har været et år uden de store opgaver for
selve grundejerforeningen.  
Det er ikke udtryk for, at der ikke sker noget i 
Dyngby Lyngområdet. Der bliver bygget om, reno-
veret og bygget til som aldrig før – og flere af de
store gamle træer kunne ikke stå for vinterstormen.
Med det er jo et led i en naturlig udvikling og 
naturens gang. 
Det ser dog heldigvis ud som om, at vi trods alt kan
bevare området som et af de mest rolige sommer-
husområder ved østkysten, hvor de fleste lægger
vægt at bevare den forskelligartede natur og
bevoksning til glæde for beboer og gæster.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling vil igen blive afholdt
den 1. lørdag i juli. I år 2005 er det den 2. juli 
kl. 10.00 på bondehuset. På generalforsamlingen
er der mulighed for at kommentere og drøfte 
bestyrelsens arbejde og komme med forslag til det
videre arbejde. Der serveres som sædvanligt kaffe
og rundstykker til de fremmødte. 
Dagsorden vil blive opslået i informationsskabet,
som står på Spongsvej.

Flishugning
Som noget nyt har vi i år valgt at flishugning fore-
går om foråret i stedet for om efteråret. Det er på
det tidspunkt som de fleste medlemmer har grene
som skal ryddes af vejen i forbindelse med
klargøring til sommerhus sæsonen.
Flemming Jensen vil komme rundt med flismaski-
nen den 19. marts. Husk der skal være en med-
hjælper til bære grenene frem til maskinen.

Skt. Hans aften
Skt. Hans aften ved Dyngby Strand er ved at være
en tradition for mange mennesker. Der møder 
mange op til fællessang og en lille en til ganen
medens det store Skt. Hansbål brænder på stran-
den ud for Strandagervej. Arrangementet holdes
igen i år 2005 sammen med Grundejerforeningen
Skovsager. 

Ønske om en endnu god sommer !
Vi vil hermed gerne ønske alle foreningens med-
lemmer og gæster i området en endnu god som-
mer ved Dyngby Strand.

På vegne af bestyrelsen

Kurt Vilstrup
Formand

Sommerdigt
(ukendt forfatter) 

solen skinner 
fremkalder gode minder 
om sidste sommer 
ser frem til den der kommer 

de lyse nætter 
gør livet lettere 

solens stråler 
lidt vand i en vandmåler 

masser af tid 
til nul flid 
bare slappe af 
og ha en go lang dag 

Nyt fra LOKALFORENINGERNE
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Balsby’s Plæneservice
tilbyder:

V/Preben B. Thomsen
Ankjær 117 · DK-8300 Odder

Tlf. 86 56 03 91
Mobil 28 97 33 90

pbt@thomsen.mail.dk

✔ Græsslåning
✔ Topdressing af plæne
✔ Hækklipning
✔ Beskæring og bortkørsel af affald
✔ Bekæmpelse af mosegrise/muldvarpe med fælde

...Få et uforpligtende tilbud!

FISKARS 
GRAVESKOVL

TYVSTART PÅ FORÅRET

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 · tlf. 8654 0088

SPAR KR.50,-

  

SPAR KR.50,-

 

SPAR 145,05

STÆRK PRIS

19995
(Ex. moms 159,96)

SÆKKEVOGN 
BLM 150
En stærk sækkevogn 
til dig med et middel 
kørselsbehov.
260 mm lufthjul.
Belastning: 200 kg.

BEGRÆNSET PARTI

FUGLE-
FODERHUS
I birk med stander.
Mål: 40 x 50 cm.
Højde: 140 cm.

FUGLE-
FODERHUS
I birk med stan-
der.
Mål: Ø40 cm.
Højde: 140 cm.
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SPAR KR.50,-

  

STÆRK PRIS

19995
(Ex. moms 159,96)

BAHCO 
VÆRKTØJSSÆT 
- 3 DELE 
Med 8" skiftenøgle, 
sidebidetang 160 mm 
og vandpumpetang 250
mm, alle i ergonomisk
udførelse.
Sætpris

SPAR KR.50,-

  

SPAR 330,-

STÆRK PRIS

39995
(Ex. moms 319,96)

SPAR KR.50,-

  

STÆRK PRIS

9995
(Ex. moms 79,96)

BEGRÆNSET PARTI
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Nyt fra LOKALFORENINGERNE
DYNGBY OVERGÅRDS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Kurt Balsby-Thomsen, Katrineholmsalle 65c
8300 Odder, tlf. 86 56 01 21

Næstformand/ sekretær
Peder Pallesen, Løvfaldsvej 48,
8600 Silkeborg tlf. 86 82 43 60

Kasserer
Hanne Nielsen, Emiliehøj 10 2th
8270 Højbjerg, tlf. 86 27 05 51

Generalforsamling
På generalforsamlingen 14. august 2004 ønskede
vores næstformand ikke genvalg.
Vi takkede Hans C. Frederiksen for den indsats han
har ydet foreningen de sidste 4 år.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Peder Pallesen For-
stranden 7.
Nyvalgt suppleant til bestyrelsen blev Finn Mølkjær
Hasselvænget 13.

På generalforsamlingen blev der drøftet sammen-
lægning med Dyngby Hagen, dette var der tilslut-
ning til.
Vi har modtaget tilbagemelding fra Dyngby Hagen,
de havde ikke tilslutning for en sammenlægning, så
dette punkt gør vi ikke mere ved.

I tilfælde af storm, brand, tyveri eller hærværk, ville
flere medlemmer gerne have, at vi fra bestyrelsen
ville udlevere adresselisten over foreningens med-
lemmer, dette må vi ikke ifølge en meddelelse af
23-2-2001 fra Odder kommune.
Men man kan selv udlevere sit tlf. nr. til naboer osv.,
så der er mulighed for at hjælpe hinanden.
Skulle der være sket noget, og I ikke har numme-
ret, så kan I ringe til bestyrelsen, som så kan hjæl-
pe med at skabe kontakt.

Sankt Hans aften
Det var pænt besøgt, men der bliver stadig smidt
for meget ny fældet, groft og ikke brændbart mate-
riale på bålet. Lad være med det, vi fra bestyrelser-
ne kan ikke stå brandvagt hele natten, og det
koster at få ryddet op bagefter.

Veje
Vi har igen i år købt et læs knust asfalt, som Hans
og vognmanden har leveret 4. juni 2004 rundt ved
vejene, vi regner stadig med at vi alle hjælpes med
at fordele det, der hvor det trænger.

Husk nu at hvis I grundet byggeri eller andet
beskadiger vejene eller græs rabatterne, så reparer
selv det beskadigede for egen regning.

Nyt fra LOKALFORENINGERNE
LILLEMOSEGÅRDENS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Peer Jensen, Gefionsvej 14,
8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 45 58

Kasserer:
Poul Vinther Kristensen, Møllebakken 3,
8660 Skanderborg, tlf. 86 52 37 49

Sekretær:
Erik Svejgaard, Dalvangen 59
8270 Højbjerg. Tlf. 86 27 57 24.

Bestyrelsesmedlemmer:
Arne Thomsen, Rosensgade 96, 
8300 Odder. Tlf. 86 54 68 00.

Birgit Sylvest, Rosenhøj 6 B st.t.v.
8260 Viby J. Tlf.86 29 41 43.

På generalforsamlingen i august 2004 blev Grethe
Rasmussen, Lillemosevej 13 afløst af Arne Thom-
sen, Engagervej 52.

Generalforsamlingen vedtog en kontingentforhøjel-
se på kr.150 til kr.400 pr. år.
Bestyrelsens begrundelse for at indstille denne for-
højelse var, at det bliver stadig vanskeligere at hol-
de vore veje i den stand som bestyrelsen ønsker.
Igen, igen kan vi henvise til de store regnmængder,
kombineret med megen og til tider tung trafik på
vejene, specielt Lillemosevej.

Vejret kan vi jo ikke gøre noget ved, og trafikken i
området bliver nok ikke mindre. Men det, at "mar-
ken" nu er færdig udbygget, håber vi betyder, at
der knap bliver så megen tung trafik, som jo er
hårdt ved vejene, specielt i regnfulde perioder. 

Kontingentforhøjelsen skulle gerne gøre det muligt,
at indkøbe materialer (knust asfalt) til udbedring  på
det mest udsatte steder. 

I øvrigt kan henvises til det med årets opkrævning
udsendt referat fra generalforsamlingen.  

Når ODDERKYSTEN omdeles har mange allerede
taget hul på en ny sæson i sommerhuset.
Vi ønsker alle en god sommer 2005 og forhåbentlig
med lidt bedre og mere tørt vejr end det vi opleve-
de i 2004.

Hilsen
Bestyrelsen.
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Nyt fra LOKALFORENINGERNE
Kasserer:
Birgit Pedersen, Skovfaldet 8
8450 Hammel, Tlf.: 86 96 33 75

Sekretær:
Birthe Calmar Andersen, Pilevænget 2
8300 Odder, Tlf.: 86 54 25 56

Bestyrelsesmedlem:
Erik Jensen, Kastanieparken 14, Egebjerg
8700 Horsens, Tlf.: 75 65 63 32    

AMSTRUP EGE GRUNDEJERFORENING
Formand:
Niels Ginnerskov, Vilh. Becks Vej 5, 
8260 Viby J. Tlf. 8611 2059

Bestyrelsesmedlemmer:
Børge Weisbjerg, Kløvermarksvej 3,
8300 0dder tlf. 8654 0687

Jørgen Bie Thomsen, Gl. Århusvej 26, Tvingstrup,
8700 Horsens, tlf. 7566 7323

Henning Madsen, Hou,
8300 0dder, tlf. 8655 6087

Jens Erik Kristiansen, Bygaden 23, Stensballe,
8700 Horsens, tlf. 7565 5183. 

SKOVGÅRDSPARKENS
GRUNDEJERFORENING
Formand
Jørn Klein, Skovgårdsparken 61, 
8300 Odder, tlf. 86 55 13 61

Næstformand
Poul Sejersbøl. Gl. Ryvej 12, 
8362 Hørning, tlf. 86 92 38 92

Kasserer
Hanne Bjerregaard Rasmussen, 
Skovgårdsparken 55, 8300 Odder, tlf. 86 55 14 25
E-mail: habj@rasmussen.mail.dk
Al information fremsendes til kasseren

Sekretær:
Ole Pedersen, Grønningen 25, 
6000 Kolding, tlf. 75 53 68 75

Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Isaksen, Heimdalsvej 10, 
8680 Ry, tlf. 86 89 21 58

Nyt fra LOKALFORENINGERNE
Støj og hastighed
Der henstilles til alle, vis hensyn til naboer, undgå
videst muligt at bruge motorklipper og andre
støjende maskiner i tiden kl. 12.00 -14.30 samt
efter kl. 18.00 i juni, juli, og august.
Hastighed i hele området max. 30 km.

Ved salg af sommerhuset
Husk at give køber besked om grundejerforenin-
gen, samt give vores kasserer besked om købers
navn og adresse.

Med ønsket om en god sommer
Hilsen bestyrelsen.

GRUNDEJERFORENINGEN
DYNGBY HAGE
Formand:
Steen Pedersen, Elleparken 20,
8520 Lystrup, tlf. 86 22 72 17

Kasserer:
Herman B. Johnsen, Røddikevej 51,
8464 Galten, tlf. 86 94 44 94

Sekretær:
Poul Erik Vestergaard, Rørthvej 40,
8300 Odder, tlf. 86 54 22 99

GRUNDEJERFORENINGEN
HAVHUSENE, BOULSTRUP STRAND
Formand:
Finn Holm, Rathlousgade 19,
8300 Odder, tlf. 86 54 47 47

Næstformand, kasserer, sekretær:
Lars Mørck Ottosen, Rosensgade 94,
8300 Odder, tlf.86 54 39 98

Bestyrelsesmedlem:
Niels Angaard, Jarlsmindevej 62, Stautrup,
8260 Viby J., tlf. 86 28 44 63

SPØTTRUP STRANDS
GRUNDEJERFORENING
Formand: 
Jørgen Berg Jensen, Hovedgårdsvej 8
8600 Silkeborg, Tlf. 86 80 43 28

Næstformand:
Per Dam, Ternevej 8, Hou
8300 Odder, Tlf.: 86 55 78 45
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Kontakt Hessellund El hvis De
Ønsker kvalitetsløsninger af
opgaver indenfor...

El installationer 
Reparationer af hårde hvidevare 
Service
Alarmanlæg
Tele/Data

Vi har altid en specialuddannet
elektriker med service vogn klar,
til hurtig og effektiv ”udrykning”
til en hver el-opgave.

Mangler De belysning, hårde
hvidevarer, el-artikler eller
andre små apparater til som-
merhuset, så er Punkt1 i
Odder det rette sted. 
Vi er specialister inden for
vores felt, og det betyder, at
vi til enhver tid kan guide
Dem frem til den bedst tæn-
kelige løsning, ud fra Deres
behov.
Vi har også brugte hvidevare,
til rimelige priser.

Rådhusgade 96 · 8300 Odder
Tlf. 86 54 29 11 · Fax 86 54 05 09 
post@hessellund-el.dk · www.hessellund-el.dk

MEDLEM AF
BYGGERIETS

ARBEJDSGIVERE

TØMRERMESTER

LEO PILTOFT
MOSBJERGVEJ 6 · GANGSTED · 8732 HOVEDGÅRD

TLF. 75 66 90 26 · FAX 75 66 92 33
BIL 20 14 47 17

ALT I TØMRER- SNEDKERARBEJDE OG RENOVERING

GGARANTI
ORDNING

TILSLUTTET:

✶ Nybygning
✶ Tilbygning
✶ Ombygning
✶ Landbrugsbyggeri

 

Gerne i total-
entreprise

Strandvejen 133
Rørth, 8300 Odder
Tlf. 86 54 17 88
Fax 86 54 11 87
www.obs-byg.dk

Vi udfører alt
tømrer- og
snedkerarbejde.
Reparationer
såvel som nyt.

ApS ODDER BYGGE-SELSKAB

37
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JTAGrafisk Produktion I⁄S

Elkjærvej 38 · DK-8230 Åbyhøj
Tlf. 8625 0577 · Fax 8625 7024
jta@jtagrafisk.dk · www.jtagrafisk.dk

Layout · DTP · Internet design
Reklamer · Marketing ·  Journalistik
Total-tryk-løsninger · Scanninger
og avanceret billedbehandling
Fotografering · MAC/PC

v/ Jan Tang

EN LILLE SKID BEDRE !

TV-INSPEKTION, HØJTRYKSSPULING, SLAMSUGNING

KLOAK, DRÆN, OLIETANKE, BENZIN/OLIEUDSKILLERE

AUT. KLOAKMESTER

( ALT INDENFOR TRANSPORT )

Kontor  8654  0857        Døgnvagt  4027  0857
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NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SOMMERHUSET
SYGDOM & ULYKKE:

ALARMCENTRALEN................ 112
POLITI, Odder ........................86 54 14 48
POLITI, Århus ........................87 31 14 48

Apoteker:
Løveapoteket, 
Store Torv 5, Århus C ..........86 12 00 22
Odder Apotek ......................86 54 10 09

Falcks Redningskorps..............70 10 20 30
Lægevagten..............................86 20 10 22
Skadestue - visitationen ..........87 31 50 50

Tandlæge Claus Ommen
Rosensgade 14, 1.
8300 Odder ..............................86 54 50 50

FERIE, TRAFIK & REJSER:
Odder Banegård ......................86 54 09 44
Odder Taxa ..............................86 54 35 00
Taxa Motor .............................. 70 338 338
Odder Turistbureau,

Feriehusudlejning ................86 54 26 00

El & Vand:
El: Østjysk Energi ....................87 80 11 77
Vand: Odder Vandværk ............86 54 00 66

OFFENTLIGE KONTORER:
Odder Postkontor ....................86 54 03 11
Odder Rådhus ..........................87 80 33 33

BALSBY PLÆNESERVICE, 
Ankjær 117, 8300 Odder ........86 56 03 91

BELL DESIGN, 
Boulevarden 20, 8300 Odder ..86 54 47 19

HESSELLUND EL, Punkt 1
Rådhusgade 96, 8300 Odder ..86 54 29 11

HOME
Rådhusgade 4, Odder..............86 54 33 22

HOV VVS ApS,
Lærkevej 42, Hov ....................86 55 62 05

KVICKLY,
Nørregade 6, Odder ................87 80 28 00

KLOAKMESTEREN ApS
J. J. Bonde   tlf. 86 55 60 22 · 20 27 60 22

MATHORNE VVS, 
Højvænget 3, 8330 Beder ........87 48 01 11

NORDEA,
Banegårdsgade 2, Odder ........86 54 00 00

NORSMINDE EJENDOMSFIRMA, 
Norsmindevej 197, Malling......86 93 32 11

NYBOLIG, 
Rådhusgade 2, Odder..............86 54 26 66

ODDER ANTENNEFORENING, 
Holsteinsgade 16, Odder ........ 86 54 1142

ODDER PARKHOTEL, 
Thorvald Köhlsvej 25, Odder ..86 54 47 44

ODDER KLOAKSERVICE APS, 
Balshavevej 95, Odder ............86 54 08 57
Biltlf. døgnvagt ........................40 27 08 57

ODDER TRANSPORTSERVICE APS, 
Balshavevej 95, Odder ............86 54 71 11
Biltlf. døgnvagt ........................40 40 71 11

ODDER BYGGESELSKAB,
Strandvejen 133, Rørth. ..........86 54 17 88

I/S RENO SYD,
Norgesvej 13, Skanderborg ....86 52 52 11

SELANDIA, Cykler
Rådhusgade 5, Odder..............86 54 03 72

STARK Odder Trælast & Byggecenter, 
Banegårdsgade 27, Odder ......86 54 00 88

TRANUM OG JØRGENSEN, 
tømrer og snedkermestre

Henrik Tranum Kristensen ......86 55 70 80
Kim Jørgensen ........................86 11 62 07
Værksted i Saksild ..................86 55 88 99

TØMMERMESTER LEO PILTOFT, 
Mosbjergvej 6, Hovedgård ......75 66 90 26

VVS OG BLIK
Vestergade 75, Skanderborg ..86 52 07 05
Biltlf. ........................................20 24 77 05

ØRTING HAVECENTER,
Horsensvej 221, Ørting. ..........86 55 44 11

40_sider_2005_NY  05/04/05  10:35  Side 39



O
D

D
E R K Y S T

E
N

S

F
Æ

L L E S U D V A
L

G

ODDER

SAKSILD

HOU

GYLLING

ØRTING

SONDRUP

KYSING
 NÆS

RUDE

DYNGBY

SPØTTRUP

GYLLING NÆS

SAXILD

AMSTRUP

ALRØ

        Kysing Hage
        Kysing Næs -
       Nord
    Kysing Næs
 Kysing Næs af 22/10-74
Kysing Næs af 13/9-1973
NFJ Naturist Camping
 Rude & Saksild Strand
 Saksild Plantage
   Præstemarksjorden
    Bakken
      Saksild Strand
       Strandparken
     Skovsager
    Dyngby Lyng
   Lillemosegården
  Dyngby Overgård
 Dyngby Hage
 Holken Havhuse
 Spøttrup Strand

  Amstrup Ege
Skovgårdsparken

KYSING HAGE

GRUNDEJERFORENINGEN KYSING NÆS NORD

GRUNDEJERFORENINGEN KYSING NÆS

GRUNDEJERFORENINGEN KYSING NÆS AF 22/10-74
GRUNDEJERFORENINGEN KYSING NÆS AF 13/9-1973

NFJ NATURIST CAMPING

GRUNDLEJERFORENINGEN PRÆSTEVÆNGET VED SAXILD STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

SAXILD STRANDS EJERLAUG

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I SAXILD PLANTAGE

RUDE & SAKSILD STRANDS HUS- OG GRUNDEJERFORENING

STRANDPARKENS GRUNDEJERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSAGER

DYNGBY LYNGS VEJ- OG GRUNDEJERFORENING

LILLEMOSEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

DYNGBY OVERGÅRD GRUNDEJERFORENING

DYNGBY HAGE GRUNDEJERFORENING

SPØTTRUP STRANDS GRUNDEJERFORENING

HØLKEN HAVHUSE

AMSTRUP EGE GRUNDEJERFORENING

SKOVGÅRDSPARKENS GRUNDEJERFORENING
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