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Så er det igen tid til at aflægge
beretning om Odderkystens fællesud-
valgs virksomhed i det forløbne år.
Man siger som bekendt, at "intet nyt er
godt nyt" og man kan vel næsten sige
det samme om "lidt nyt" – håber jeg –
for denne min 9. beretning er ikke stort
længere end den beretning jeg aflagde
sidste år.

Året har været uden de store begivenhed-
er og uden væsentlige nye enkeltsager på
programmet.
Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelses-
møder.

Som nævnt på sidste års generalforsam-
ling havde vi fra Grundejerforeningen
Sandmarken modtaget en anmodning om
medlemskab. Anmodningen blev behan-
dlet på bestyrelsesmødet den 23. maj,
hvor vi imødekom ansøgningen og skrev
dette til Grundejerforeningen Sandmarken,
der imidlertid ved skrivelse af 21. august
meddelte, at de alligevel ikke ønskede
optagelse.

Det forlyder fra pålidelig kilde at i-tavlen
ved orienteringsskiltet med oversigtskort
ved Elmegårdsvej nu omsider er blevet sat
op.
Også en anden efterhånden gammel sag
er ved at "finde sin løsning", nemlig udry-
ddelsen af bjørneklo, idet Odder Kom-
mune – bl.a. efter anmodning fra os – har
udarbejdet et forslag til "Indsatsplan for
bekæmpelse af Kæmpebjørneklo". Når
planen er endelig vedtaget vil alle grunde-
jere i kommunen både offentlige og private
være forpligtigede til at bekæmpe kæmpe-
bjørnekloen på egne arealer og hvis de

ikke gør det, kan de meddeles påbud og i
yderste konsekvens pålægges at betale
udgifterne ved at "det offentlige" lader
bekæmpelsesarbejdet udføre.
Igen i år har vi modtaget en henvendelse
fra Reno Syd, der beklager sig over at det
flere steder er svært at komme rundt med
renovationskøretøjerne på grund af ned-
hængende grene og beplantning, der
rager ud over vejene. Jeg vil derfor gerne
anmode jer om at holde jeres træer og
buske beskåret i overensstemmelse med
Odder Kommunes regulativ for beskæring
af beplantning langs med vore veje.

På vores seneste bestyrelsesmøde blev
bestyrelsen enige om at foreslå at vores
kontingent for fremtiden beregnes på en
lidt mere retfærdig måde end i dag, hvor
en grundejerforening med f.eks. 10
medlemmer kun betaler 50 kroner og
desuagtet har lov til at sende 2 repræsen-
tanter til generalforsamlingen, hvilket
påfører foreningen en udgift til bespisning
m.v. på mindst 500 kroner. Vi vil derfor
foreslå, at kontingentet fremover kommer
til at bestå af dels et grundbeløb og dels af
et beløb pr. medlem.
Husk i øvrigt at både I og de øvrige
bestyrelsesmedlemmer i jeres forening er
dækket af den kollektive bestyrelses-
ansvarsforsikring, som er tegnet af Odd-
erkystens Fællesudvalg i Codan.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til
del at takke mine bestyrelseskolleger for
godt og veludført arbejde i årets løb dels at
ønske jer alle en rigtig god, lang og varm
sommer.

Niels-Ulrik Bugge
Formand

Aflagt ved generalforsamlingen den 26. april 2007
i ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG

Formandens beretning
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Der kan være mange kilder til forurening af
drikkevand. Ofte hører vi om brug af pesti-
cider, overgødskning, ubenyttede brønde
osv. Men det handler naturligvis også om
sikring af selve vandværket med
tilhørende anlæg, hvor det er nødvendigt
at overveje hvordan en eventuel foruren-
ingskilde kan forhindres i overhovedet at
trænge ind i anlægget. I 2007 har vi derfor
gjort forskellige tiltag for at sikre, at
forureningsrisikoen bliver endnu mindre
end den var i forvejen. Det drejer sig blandt
andet om sikring af kildepladser og ren-
overing af højdeholdere.

Kildepladserne
Igennem mange år har Odder Vandværk
indvundet vand fra Bruuns Kilde og

Marens Hul i Fillerup. Vandet fra kilderne
har en god kvalitet, men på grund af jord-
bundsforholdene i området er de relativt
ubeskyttede mod evt. forurening.
Bestyrelsen besluttede derfor at opgive
indvindingen fra dem og i stedet renovere
to boringer vest for Fillerup. Fra at have
været placeret i brønde under jorden er
boringerne nu blevet hævet op over ter-
ræn, hvilket giver en større sikkerhed mod
evt. forurening og i tilgift et meget bedre
arbejdsmiljø.

Højdebeholderne
Odder Vandværk har to højdebeholdere
inde i Odder by. Efter at have levet en
uproblematisk tilværelse i mange år fik vi
dem inspiceret og fastlagt hvilke vedlige-

I/S Odder Vandværk informerer
Drikkevandskvaliteten

skal sikres hele vejen rundt
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holdelsesarbejder, der skulle udføres på
dem. Betonen og installationerne i behold-
erne blev herefter renoveret, og behold-
erne nu klar til mange års sikker drift igen.

Et løbende arbejde
Sikring af drikkevandskvaliteten er således
et arbejde som kræver en kontinuert og
mangesidet indsats. Vi laver derfor
løbende tiltag, som skal sikre drikkevand-
skvaliteten, og det vil vi også gøre i 2008.
Forsyningsselskabet startede 1. juli 2006
som et formaliseret samarbejde mellem
Odder Vandværk og Odder Varmeværk. Vi
har således nu eksisteret i snart 2 år, og
kan begynde at se de første resultater. 
En af de oplagte muligheder ved samarbe-
jdet var udnyttelse af stordriftsfordelene,
som samarbejdet giver mulighed for. Fra at

være to små selskaber, som hver havde en
begrænset mandskabs- og materielmæs-
sig ressource, har man nu fået bedre
mulighed for at udjævne de mandskab-
smæssige ressourcer og udnytte materiel-
let mere effektivt. Vagtmæssigt er samar-
bejdet også blevet effektiviseret, idet
vand- og varmeværket nu har fælles vagt. 
Ligeledes har vi luset ud i IT-systemerne,
så vi har fået færre programmer at vedlige-
holde. Det gør det 
muligt for det administrative personale at
afløse og hjælpe hinanden bedre, så vi er
mere robuste i tilfælde af fx sygdom og i
spidsbelasnings- og ferieperioder.
Økonomisk kan vi også se resultatet af
samarbejdet. Forsyningsselskabets bud-
getterede omkostninger for 2008 er i
forhold til 2007 reduceret med 0,8 mio. kr.
(ca. 9 %), som deles ligeligt mellem vand-
og varmeværket. Dette viser, at ideen om
et formaliseret samarbejde mellem vand-
og varmeværket har været rigtig. Og
samarbejdet stopper ikke nødvendigvis
her. Vi inviterer gerne alle interesserede
forsyningsselskaber i Odder Kommune -
anset art - til en snak om mulighederne for
samarbejde - til gavn for alle parter.

5
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Baggrund
Bjørneklo er en skadelig, invasiv planteart,
som er særdeles uønsket i den danske
natur. Den trives i næsten alle naturtyper,
og hver plante kan producere op til 20.000
frø. Med sin hurtige vækst, usædvanlige
højde og store bladareal er bjørnekloen i
stand til at overskygge de fleste hjemme-

hørende plantearter, som dør i kampen om
lyset. Særligt langs vandløb kan bjørnek-
loen være talrig, idet frøene spredes nemt
via vandløbet. Når bjørneklo udkonkurrerer

Bjørnekloen
skal bekæmpes 
Odder Byråd har vedtaget en indsatsplan for
bekæmpelse af Kæmpebjørneklo. Indsatsplanen
forpligter alle grundejere i Odder Kommune til
at bekæmpe  bjørneklo på egne arealer, således
at ingen plante får mulighed for at sprede frø.

Kæmpe Bjørnekloen bliver flere meter høj,
kvæler alle andre planter. Planten er giftig og
hvert plante producerer ca. 20.000 frø. Foto:
Skov- og Naturstyrelsen.
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den eksisterende brinkvegetation, står
brinkerne nøgne i vinterhalvåret og bliver
særligt udsat for erosion. 
Udover de økologiske problemer,
repræsenterer bjørnekloen også en
alvorlig sundhedsrisiko. Planten er giftig,
og i kombination med sollys kan saften fra
bjørneklo medføre alvorlige overføl-
somhedsreaktioner på huden. Ofte er børn
i fare, da de store planter kan virke
tiltrækkende under leg, og de hule stæn-
gler kan bruges som pusterør. 
For at sikre udryddelse af bjørneklo er det
nødvendigt at bekæmpelsen foregår på
alle arealer i hele kommunen, både private
og offentlige. Ellers vil frø fortsat spredes
og ejerne af naboarealer kan bekæmpe i
årevis uden effekt. 

Indsatsplan og bekæmpelse
Indsatsplanen gælder frem til 2017. I
denne periode er alle grundejere – også
sommerhusejere - forpligtigede til at
bekæmpe bjørneklo på egne arealer,
således at ingen plante får lov til at sætte
frø. Der er mange effektive bekæmpelses-
metoder. Metoderne har hver deres fordele
og ulemper, alt efter hvor mange planter
der skal bekæmpes, og hvor de står. Ske-
maet på denne side er en hjælp til at finde
den rigtige bekæmpelsesmetode.

På www.OdderNettet.dk/natur_miljoe kan
du læse mere om bekæmpelsesmetoder,
sikkerhedsforanstaltninger, samt se hvor
Odder Kommune har registret bjørneklo.

Skema over bekæmpelsesmetoder af Kæmpebjørneklo 

Alle dele af bjørnekloen er giftig, og i kombination med sollys kan saften medføre alvorlige og varige
overfølsomhedsreaktioner på huden. Undgå derfor direkte kontakt med plante, beskyt huden med tøj
og benyt altid briller eller visir under arbejde. Undgå desuden at arbejde med bjørneklo i solskin.
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Den 1.02.2008 fik vi et nyt  bygnings-
reglement BR-08.

En væsentlig ændring for sommerhuse-
jerne er, at bebyggelsesprocenten hæves
med 5%, således at man nu må bygge 15
% af grunden med sommerhus og
udestue. 

Udestue indgår nu i bebyggelsesprocen-
ten. 

Foruden de 15 % må man bygge 35 m2
udhus/carport/ overdækket terrasse –
man bestemmer selv hvad de 35 m2 skal
anvendes til, dog ikke til
sommerhus/anneks. 

Hvis man f.eks. vælger kun at bebygge
12% af grunden med sommerhus, må

man anvende de resterende 3 % til
overdækket terrasse eller carport.
Ændringen vedrører ikke sommerhuse
som er omfattet af lokalplan nr. 3008,
nemlig sommerhusområderne i Kysing,
Rude, Saksild og Dyngby.

Odder Kommune har haft mange henven-
delser fra sommerhusejere i disse
områder, der ønsker at udnytte den nye
bestemmelse om en bebyggelsesprocent
på 15.

Derfor har Teknisk Udvalg nu besluttet, at
der kan meddeles dispensation fra
lokalplanen til en bebyggelsesprocent på
15, såfremt følgende betingelser er
opfyldt.
· Der søges en dispensation til en

bebyggelsesprocent på 15

Nye byggeregler 
- nye muligheder i 
sommerhusområderne!
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· Odder Kommune, Byggeservice, udfører
en konkret vurdering af ansøgning blandt
andet på baggrund af event. naboind-
sigelser.

· Skelafstanden skal være mindst 5 m for
sommerhuse og 2,5 m for udhuse og
carporte på grunden.

· Grundens bebyggelsesprocent beregnes
på baggrund af BR-08, bilag 1

I sommerhusområderne ved Hov, Amstrup
Ege og Skovgårdsparken er der ingen
lokalplan, her bliver bebyggelsesprocen-
ten nu generelt ændret til 15%.

Det nye bygningsreglement BR-08 kan ses
hjemmesiden www.BR08.dk.

Med venlig hilsen
Elvin J. Hansen

Formand for Teknisk Udvalg

✶ 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
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Østjyllands største genbrugsbutik
- Retroen Genbrug på herregården Rodsteenseje

Hovedindgangen til Retroen Genbrug.Adgangsvej gennem alleen fra Houvej.

Østjyllands største genbrugsbutik indrettet
i ca. 900 m2 tidligere staldbygninger på
herregården Rodsteenseje. 
Stort udvalg i møbler, havemøbler, elek-
tronik, lamper, tæpper, tasker, kufferter,
billeder, bøger, samleobjekter, køkkenud-
styr, legetøj, barnevogne, klapvogne, cyk-
ler og mange andre effekter til hus og
have.
Åbningstider: hver torsdag fra 16 – 18 og
lørdag fra 10 – 13
Kontaktperson Hans Smed tlf. 21 69 05 72
Retroen Genbrug drives i samarbejde med
KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark og
SSP ved Odder Kommune.
Vi har en hjemmeside www.retroen-gen-
brug.dk, der fungere som et Internet gen-
brugsmarked. Overskuddet fra Retroen
Genbrug går til den daglige drift af en alko-
holfri ungdomscafé "CaféRetro", Rosens-
gade 47, 8300 Odder.

CaféRetro er et værested med kombineret
cafémiljø og genbrugsforretning for unge
mellem 13 - 25 år, hvor de kan mødes i
fritiden i et stof- og alkoholfrit miljø. Hen-
sigten er at skabe et godt socialt sam-
lingssted, som kan være et alternativ til
gademiljøet.
I CaféRetro tilstræbes, at have et fordoms-
frit miljø, hvor alle mennesker respekteres
og kulturmøder bliver en positiv oplevelse.
CaféRetro er arbejdsplads og samlingsst-

ed for en bred kreds af frivillige, bl.a. ved
drift af genbrugsmarked, samt café - og
væresteds aktiviteter. CaféRetro har sin
egen hjemmeside www.caferetro-odder.dk

Du kan læse
mere om
projektet, der 
er udviklet af 
KFUM´s Sociale
Arbejde i 
Danmark på
www.retroen.dkTlf. 2169 0572
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Renosyd er en moderne, miljøcertificeret
virksomhed, der betragter affald som en
værdifuld ressource. Halvdelen af dit affald
bliver genanvendt til nye materialer, og kun
5% af affaldet bliver deponeret. Resten
udnytter vi til produktion af el og varme i et
moderne forbrændingsanlæg.

Storskrald
Ud over indsamlingen af dagrenovation
tilbyder Renosyd afhentning af storskrald.
I Sommerhusområderne henter vi stor-

skrald tre gange om året. Afhentning skal
bestilles, enten ved at udfylde blanketten
på vores hjemmeside eller ved at ringe til
Renosyd på telefon 86 52 52 11. Husk at
bestille senest onsdag i ugen før afhent-
ningsugen. I 2008 indsamler vi storskrald i
sommerhusområderne i følgende uger:
På www.renosyd.dk kan du se, hvordan
du skal sortere dit storskrald, og hvor du
kan købe storskraldssække.

Miljøstationer
Renosyd har opstillet miljøstationer til ind-
samling af flasker og aviser. Du kan blandt
andet finde miljøstationer her:
· Trekanten ved Saksild Strand (toilet-

bygningen)
· Næsvej/Pauli Nielsensvej
· Skovgårdsparken/Alrøvej
· Houhallens P-plads v/Skolegade

Hjælp os med at holde området rent og
pænt omkring miljøstationerne og stil ikke
affald ved siden af.

Vi ønsker alle en god sæson
Venlig hilsen, Renosyd

Renosyd tager sig af
affaldet

Renosyd indsamler og behandler affald fra 100.000 indbygge-
re, 10.000 erhvervsvirksomheder, og selvfølgelig også fra alle
beboere og gæster på Odderkysten.

Område Indsamlingsuger 2008

Amstrup, Hou, Kysing, Rude Strand,
Saksild og Dyngby Strand 18 27 40

Bestilling senest: 23. maj 25. juni 24. september

Vi tager 
ikke 
hunden 
- men
skraldet
tager vi
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Status og nye tiltag i Odder…

På sansetur i Odder
Det er efterhånden ikke et særsyn at nye specialbutikker
dukker op. Efter i mange år at have set en tendens til cen-
tralisering, går tendensen nu også den anden vej. Råvar-
erne bevarer deres naturlige tilknytning til omgivelserne
ude på gårdene i landdistriktet. Her er det muligt at følge
produktets vej gennem hele forarbejdningsfasen. Dine
sanser aktiveres, når de skal se, føle, smage og dufte til
råvarerne. Er man i tvivl er specialviden ej langt borte. Her
kan du få uddybet dine spørgsmål til kornets vej gennem
den langsomtgående kværn hos Fru Møllers Mølleri, vin-
produktionen og de friske grøntsager hos Brandbyge-
gaard, de røgede slagtervarer på Søby Overgard og de
økologiske principper, hvormed jordbærrene ved Holt-
gaard er dyrket. Læs mere om gårdbutikker og specialfor-
retninger på www.visitodder.dk

Quiz og vind en vogn
Hvor kommer du hen, når du går ombord på en færge i
Hou, hvad hedder stifteren af Odder Barnevognsfabrik og
i hvilken lokalproduceret øl kan du ane smagen af løve-
tandrod, angelikarod, febernellikerod, tormentilrod og
slåen? På www.visitodder.dk kan du teste din viden om
Odder i ”Den store Odderquiz”. Indgiv dine svar inden den
1. oktober 2008, så deltager du i lodtrækningen om blandt
andet en kvalitetsbarnevogn fra Odder Barnevognsfabrik.

Vis hvad du føler
Blomster, chokolade, bamser… hvad skal man dog gøre
for glæde den, man holder af uden at valget bliver alt for
klichéagtigt? Måske er er løsningen på dine kreative kvaler
at finde med den nye bryllupsskulptur i Odder. Inspireret af
en gammel tradition fra Østen kan man nu forsegle sin tro
på hinanden ved at fastlåse et indgraveret hjerte med
hængelås på skulpturen. 
Læs mere om traditionen og hvordan du kan få fat på dit
hjerte på www.visitodder.dk

14
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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.

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 hvide-
varer, el-artikler eller andre små appa-
rater til sommerhuset, så er Punkt1 i
Odder det rette sted. 
Vi er specialister inden for vores felt, og
det betyder, at vi til enhver tid kan gui-
de Dem frem til den bedst tænkelige
løsning, ud fra Deres behov. Vi har også
brugte hvidevare, til rimelige priser.

15

Odderkysten_40_s_2008_NY  01/04/08  7:54  Side 15



16

Efterlysning: 
Findes Strandtudsen 
stadig i Odder Kommune?
Strandtudsen er den mindste danske tudse
og kendes nemt fra Skrubtudsen og den
Grønbrogede tudse på sin gule rygstribe.
Strandtudsen er som alle padder fredet,
desuden er den medtaget på EU’s habitat-
direktiv som særligt truet på internationalt
niveau.
Strandtudsen har frem til 1980’erne været
kendt på strækningen Rude Strand - Sak-
sild Strand - Dyngby Strand. En sommer-
husejer ved Dyngby Strand angiver, at have
set Strandtudsen jævnligt i området indtil
for en snes år siden. På strækningen mellem
Sondrup Strand og Kalsemade på
Gyllingnæs har den ligeledes være kendt
frem til 80’erne. De seneste kendte obser-
vationer af Strandtudsen er fra Kysing Fjord
2003, Alrø 1992 og Tunø 1991.

I foråret 2007 foretog Natur og miljøkon-
toret, en eftersøgning af Strandtudsen langs
hele kyststrækningen. Eftersøgningen
foregik ved at lytte efter kvækkende hanner
om natten, som har en meget kraftig og
karakteristisk kvækken. Der blev desværre
ikke fundet nogen strandtudser. Da tudser
kan blive ganske gamle, kan det nemt
tænkes at der stadig lever strandtudser i
området, fx under en gammel sommerhus-
trappe. 

Derfor vil Odder Kommune meget gerne ori-
enteres hvis nogen finder en Strandtudse.
Henvendelse til Odder Kommune, Natur &
Miljø tlf.: 8780 3480, eller mail: tekniskafdel-
ing@odder.dk

CYKLER

www

O
v/ 
Sta
Rå
od

T
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www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

ODDER
v/ Karsten Bøgild
Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE
Rådhusgade 4, 8300 Odder
odder@home.dk

Tlf. 86 54 33 22

Gode grunde til at vælge home 
når dit fritidshus skal sælges 
•  Stort lokalkendskab i Odder og 

omegn, vi sælger fritidshuse i området 
fra Ajstrup til Horsens

•  Effektiv markedsføring og annoncering 
i diverse medier

•  Synlig eksponering på home.dk med 
bl.a. plantegning, 360-graders  foto og 
home Skyline

•  myhome - din personlige side på 
home.dk, hvor du kan følge salget af 
din bolig

•  Tryghed og sikkerhed under hele 
salgsforløbet

•  Udstilling i home Odder og Danske 
Bank

•  Få dit fritidshus på Danmarks mest 
besøgte boligside - home.dk med 
mere end 400.000 besøgende hver 
uge

Klik ind på home.dk og få en 
gratis salgsvurdering.
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Strandbeskyt
Strandene i Danmark er beskyttede af en
bestemmelse i naturbeskyttelsesloven –
nærmere bestemt § 15.
Af naturbeskyttelseslovens § 15 om
strandbeskyttelseslinjen fremgår, at der ikke
må foretages ændringer i tilstanden af
strandbredder eller af andre arealer, der lig-
ger mellem strandbredden og strandbeskyt-
telseslinjen. Der må ikke etableres hegn,
placeres campingvogne og lignende, og der
må ikke foretages udstykning, matrikulering
eller arealoverførsel, hvorved der
fastlægges skel. 
Forbudet mod tilstandsændringer indebær-
er også, at der ikke må opføres bebyggelse,
foretages terrænændringer eller etableres
beplantning inden for strandbeskyttelseslin-
jen.
Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse
fra bestemmelsen, jf. § 65, stk. 1.
Strandbeskyttelseslinjen administreres
meget restriktivt. Af hensyn til de nationale
interesser, der er knyttet til kystområderne,
dispenseres der kun, når der foreligger en
særlig begrundelse herfor, og når dispensa-
tionen vil være uden konsekvenser for den
fremtidige administration af strandbeskyt-
telseslinjen.  
Med strandbeskyttelseslinien varetages
såvel landskabelige, biologiske som
rekreative hensyn. 
Der er visse undtagelser for forbudet, bl.a.
gælder det ikke for: 
· Landbrugsmæssig drift bortset fra tilplant-

ning,
· gentilplantning af skovarealer og beplant-

ning i eksisterende haver (hvis de er anlagt
før 1968),

· sædvanligvis hegning på jordbrugsejen-
domme,

· mindre vedligeholdelsesarbejder på byg-
ninger, herunder udskiftning af vinduer og

tage m.v., når bygningshøjden ikke derved
forøges eller kun forøges i ubetydeligt
omfang.

Udskiftning af tage, hvor man i stedet for
almindelige tagsten ønsker glaserede tag-
sten, vil oftest være en tilstandsændring,
som kræver en dispensation fra strand-
beskyttelseslinien. 
Strandbeskyttelseslinien var oprindelig på
100 m, men i 2002 blev den ved en lovæn-
dring udvidet til 300 m. 
I mange sommerhusområder er strand-
beskyttelseslinien dog ofte reduceret. 
Her ses ofte, at linjen er trukket i den eksis-
terende sommerhusfacade eller meget tæt
herpå. 
Herved har man signaleret, at eventuelle
tilbygninger skal ske bag linjen og stranden
foran sommerhuset skal holdes fri. 
Naturklagenævnet, der er den højeste
klageinstans i afgørelser efter naturbeskyt-
telsesloven, har inden for de senere år fast-
lagt en restriktiv praksis vedrørende udskift-
ning og udvidelser af sommerhuse. 
Blandt andet finder Naturklagenævnet, at
"for mindre sommerhuse tillades dog
begrænsede tilbygninger (6-8 m2) til mod-
ernisering af de sanitære forhold."
Af en anden afgørelse fremgår, at "Nævnet
finder ikke, at et sommerhus på ca. 40 m2 er
omfattet af den lempeligere praksis ved-
rørende meget små huse." Den lempelige
praksis der her tænkes på, er de nævnte
dispensationer til tilbygninger på 6-8 m2 til
mindre sommerhuse. 
Oftest gives der også afslag til pavilloner,
terrasser m.v., idet én eneste tilladelse her-
til, ville åbne op for mange sådanne små
bebyggelser langs vore strande. 
Man kan overordnet sige, at der hvor der
gives en tilladelse, skal der være en rigtig
god begrundelse herfor. 

18
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yttelseslinien
For øjeblikket har Miljøcenter Århus en del
anmeldelser liggende i Odder Kommune. 
I sådanne sager tager vi på et tilsyn, og kon-
takter ejerne, hvis vi ikke umiddelbart kan
se, at der er givet en dispensation til det
etablerede. 
Ofte drejer det sig om mindre bebyggelser,
terrænændringer, trapper eller beplant-
ninger der er lavet. 
Hvis Miljøcentret vurderer, at den f.eks. fore-
tagne terrænændring ikke er "et særligt til-
fælde", hvor der kan gives en dispensation,
udsender vi en varsel om, at vi har til hen-
sigt, at påbyde, at terrænet tilbagereguleres
til en given dato. Et sådan påbud kan der
klages over til Naturklagenævnet. 

Hvis en afgørelse om at tilbageregulere ter-
rænet ikke overholdes til den fastsatte frist,
videresendes sagen til politiet. 
Hvis en grundejerforening ønsker en eller
anden form for kystsikring, skal kommunen
og Kystdirektoratet kontaktes. I sådanne
sager, hvor der er flere ejendomme
involveret, skal der ikke gives en dispensa-
tion fra strandbeskyttelseslinien. 
Hvis det derimod kun er en enkelt ejendom
involveret i en sikring af kysten, skal projek-
tet også godkendes efter strandbeskyt-
telseslinien. 
Strandbeskyttelseslinien er restriktiv, men
giver derved også en beskyttelse af vore
strande til glæde for de mange.

DIT LOKALE BYG GEMARKED
MED ALT TIL FERIEN

– Vi er altid behjælpelig råd og vejledning vedr. maling og værktøj

Odder Trælast & Byggecenter A/S
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder 
Tlf.: 8654 0088 • Fax: 8654 3605

MALING, VÆRKTØJ, VVS/SANITET

AUTOUDSTYR, BRÆNDEOVNE

HAVEMØBLER, GRILL, BRÆNDE, BRIKETTER

ALT TIL HAVEN

TRÆLASTEN HAR ALT TIL BYGGERIET

Åbningstider 2008:
Mandag til fredag

7.00 -17.30
Lørdag

9.00 - 13.00

Lisbeth Drasbech, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet
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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....

SOLGT GRATISeller
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..sammen med Nykredit

Nybolig Odder
Rådhusgade 2
8300 Odder Se mere på
Tlf.: 8654 2666 www.nybolig.dk
8300@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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Beskæring af hække 
og renhold af fortove

Beskæring af træer og buske langs veje
og fortove
Vi får mange henvendelser fra gående
borgere, bl.a. fra gangbesværede,
kørestolsbrugere og personer med
barnevogne, som bliver generet af, at
hækken breder sig ud over fortovet, og at
ukrudtet er vokset så langt ud, at det kan
være svært at komme forbi.
Det kan også være farligt, når cyklisterne
er nødt til at trække ud på kørebanen, for-
bi beplantningen har bredt sig ud på cykel-
stien eller cykelstriben.
Fortovet skal kunne bruges i sin fulde
bredde. Det vil sige, at beplantningen skal
holdes i skellet. Lysmasterne er ofte plac-
eret lige uden for skellet, så en rettesnor
kan være, at holde sin beplantning bag
lysmasten.
Udhængende grene skal studses, eller
beplantningen skal holdes opstammet
således, at der holdes en fri højde over
vejen på mindst 4,2 meter og 2,75 meter
over fortov og rabatter.

Renholdelse af fortove
Der er brug for, at få hakkejern og kost
frem !
Når ukrudtet løfter fortovsbelægningen,
opstår der revner og fremspring, som man
kan falde over.
Som grundejer ud til en offentlig eller privat
vej har du pligt til at fjerne ukrudt og affald,
der kan være til gene og fare for færdslen.

Her er et par huskeregler:
· Rabatten skal holdes i pæn stand.

Rabatten er en del af vejen og der må
ikke plantes eller stilles ting.

· Dit beskæringsaffald skal fjernes hurtigst
muligt.

· Ligger dit skel ud til en grøft, skal grøften
holdes fri for beplantning, og her skal
man være ekstra påpasselig med at
fjerne affald, så der ikke sker oversvøm-
melse

· Sørg altid for at klippe beplantningen helt
ind til skellet, af hensyn til trafiksikkerhe-
den. 

Information til dig som grundejer
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· Beskær ofte, gerne flere gange om året.
· Husk at tjekke, hvor skellet er, inden du

planter,
· Plant inde på egen grund (mindst 30 cm

fra skel) og tag hensyn til hvad du
planter. Foreksempel kræver ligusterhæk
ikke den samme plads som store træer
eller buske.

· Når du vælger planter til at sætte ved
skel, skal du sørge for at planten eller
træet ikke har et rodnet, der kan brede
sig og ødelægge rabatten, fortov og
kørebane. (Spørg planteskolen til råds).

· Nogle træer og buske breder sig ved at
sætte rodskud, foreksempel syrener,
hybenroser og visse arter af poppel.
Disse arter egner sig ikke til beplantning
ved skel.

HUSK: Det er dit ansvar, at beplantningen
ikke breder sig ud på vejarealet, også
under jorden.

Oversigtsdeklaration
Hvis du bor på en hjørnegrund, kan der
være tinglyst en oversigtsdeklaration for at
sikre en god oversigt ved udkørsel til en
vej. I oversigtsdeklarationen er beskrevet,
hvordan din beplantning skal holdes.
Du kan undersøge på tinglysningskon-
toret, om der er tinglyst en oversigtsdekla-
ration på din ejendom.

Er der ikke en tinglyst oversigtsdeklaration
er det en god ide, af hensyn til trafiksikker-
heden, at du alligevel holder din beplant-
ning, så den ikke tager udsynet ved
udkørsel til vejen.

Hvor går dit skel ?
Du har pligt til at vide, hvor dit skel går.
Kan du ikke finde skelpælene, må du kon-
takte en landinspektør.

Jordopfyld
Du må ikke foretage opfyldning af jord
nærmere end 3 meter fra dit skel, uden
kommunens tilladelse. Kontakt Teknisk
Forvaltning for yderligere oplysninger.

Vintervedligeholdelse.
Du har som grundejer selv ansvar for
snerydning og glatførebekæmpelse ud for
din ejendom. Som grundejer skal du rydde
sne, gruse eller salte på fortovet snarest
muligt efter snefald eller ved glat føre,
også selv om ejendommen er beliggende
langs en offentlig vej eller i et sommerhu-
sområde.

Du har som grundejer ansvar for
eventuelle glatføreulykker der sker på vej,
fortov eller sti, som du har pligt til at vin-
tervedligeholde.

Oversigt over grænser mellem privat areal og fortov/vej

23
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Uddrag fra bekendtgørelse af lov om
private fællesveje 
§ 47. På private fællesveje må træer og
anden beplantning kun plantes med
vejmyndighedens samtykke. Når vejens
istandsættelse eller hensynet til færdslen
gør det nødvendigt, kan vejmyndigheden
kræve træer og anden beplantning på eller
over disse veje fjernet, nedskåret, opstam-
met eller studset. Hvis vejmyndighedens
krav ikke efterkommes inden for en fastsat
frist, kan vejmyndigheden lade arbejdet
udføre ved sin foranstaltning på grunde-
jernes bekostning. Med hensyn til fordelin-
gen mellem grundejerne af udgifterne ved
en af vejmyndigheden krævet fjernelse af
træer og anden beplantning og med hen-
syn til kommunens udførelse af arbejdet
finder reglerne i §§ 57-62 tilsvarende
anvendelse.

Uddrag fra bekendtgørelse af lov om
offentlige veje
§ 103. Vejbestyrelsen kan kræve træer og
anden beplantning på, over og i vejareal
fjernet, nedskåret, opstammet eller
studset. Det samme gælder træer og
anden beplantning ved vejareal, når vejens
istandsættelse eller hensynet til færdslen
gør det nødvendigt. Hvis vejbestyrelsens

krav ikke efterkommes inden for en fastsat
frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet
udføre ved sin foranstaltning på ejernes
bekostning.

Uddrag fra lovbekendtgørelse om vin-
tervedligeholdelse og renholdelse af
veje
§ 11 Den snerydningspligt der påhviler
grundejerne, omfatter pligt til at rydde
færdelsarealer for sne snarest muligt efter
snefald. Pladsen omkring brandhaner,
brand og politialarmskabe og installationer
til trafikregulering skal til enhver tid holdes
ryddet for sne.
§ 12 Den pligt, der påhviler grundejerne til
at træffe foranstaltninger mod glatføre,
omfatter pligt til snarest muligt efter førets
indtræden at bestrø færdelsarealet med
grus, sand eller lignende.
§ 13 Den renholdelsespligt, der påhviler
grundejerne, omfatter pligt til at fjerne
ukrudt, at feje asfalterede, brolagte flise-
belagte eller på anden måde overfladebe-
handlede færdselsarealer, at  fjerne affald
og andet, der er særlig forurenende eller til
ulempe for færdselen samt at renholde
grøfter, rendestene, nedløbsriste rørgen-
nemløb og udløbsrender for alt der kan
hindre vandets frie løb.

Her kan du se hvilke regler, der
blandt andet gælder på området
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Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Carsten Juste, Kildegården 10
8000 Århus C tlf 86 19 71 74
Peter Hesselballe, Peter Baatrupsvej11
8300 Odder tlf 86 93 04 65

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
Leif Juul, Byvej 11
8300 Beder, tlf 86161768

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-74
Birgit Kjellberg, Chr. Christensensvej 10
8300 Odder, tlf. 86 93 38 30 

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
Poul Bentsen, Rønhøjvej 3
8300 Odder, tlf. 40 18 63 40

NFJ Naturist Camping

Rude & Saksild Strands Hus- og
Grundejerforening
Niels-Ulrik Bugge, Egelunden 26
8300 Odder, tlf. 86 54 31 88

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
Erik Søndergård, Vibevej 137
8300 Odder, tlf. 86 54 02 89
Holger Johannesen, Lundevej 67
8300 Odder, 86 54 14 92

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

Grundejerforeningen Bakken
Lis Juul Nielsen, Røddalsminde 51
8300 Odder
Knud S. Thisgaard, Skeltoften 10
8330 Beder

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
Lotte Josefsen, Risdalsvej 49
8260 Viby J.

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
Ole Lykke Petersen, Grindsnabevej 25, Dyngby
8300 Odder, tlf. 87 81 76 40
Poul Vinther Kristensen, Møllebakken 3
8660 Skanderborg, tlf. 86 52 37 49

Dyngby Overgård Grundejerforening
Finn Mølkjær, Langballevej 176
8320 Mårslet tlf. 86 29 63 01
Peder Pallesen, Smedebakken 105, 3
8600 Silkeborg tlf. 86 82 43 60/24 64 91 60

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
Jørgen Berg Jensen, Hovedgårdsvej 8
8600 Silkeborg, tlf. 86 80 43 28
Else Marie Frederiksen, Skolegade 10, Hou
8300 Odder, tlf. 86 55 13 47

Amstrup Ege Grundejerforening
Villy M. Jensen, Alrøvej 111, Amstrup
8300 Odder, tlf. 86 55 18 82

Skovgårdsparkens Grundejerforening
Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5
8300 Odder, tlf. 85 55 92 10/20 29 83 84

ADRESSELISTE Grundejerforeninger

FÆLLESUDVALGETS MEDLEMMER
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I/S ODDER VANDVÆRK
Møllevej 4, 8300 Odder, tlf. 8656 1020
Formand: Arne Thomsen, Rosensgade 96, 8300 Odder

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: Villy M. Jensen, Alrøvej 111, Amstrup, 8300 Odder, tlf. 86 55 18 82
Teknisk Tjeneste: Henning Madsen, Skolegade 60, Hou, 8300 Odder 

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: Lars Christian Eriksen, tlf. 86 93 37 32
Teknisk tjeneste: HOV VVS, Lars Beck, tlf. 86 55 62 05

ADRESSELISTE El & Vand

GRUNDEJERFORENINGEN 
KYSING NÆS NORD
Formand
Ole Andreasson, Vestervang 21.2.th
8000 Århus C. tlf. 86 18 97 21
E-mail: oman@privat.dk

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

Kasserer:
Poul Bay, Herman Bangsvej 1,
8700 Horsens tlf. 86 93 12 83
E-mail: gupo@privat.dk

Sekretær:
Ebbe Johnsen, Næsvej 61, 8300 Odder
Tlf. 75 62 07 11, ebbejohnsen@hotmail.com

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

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

Nyt fra LOKALFORENINGERNE
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Bestyrelsesmedlemmer:
Alex Rue Rasmussen, Kamillevej 6, Nørre Bjert
6000 Kolding

Leif Frank. Tirstrupvej 10, 1. sth.
8240 Risskov

Kirsten A. Andersen
Marselis Boulevard 26, 3 sal
8000 Århus C.

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, Egelunden 26, 8300 Odder
Tlf. 86 54 31 88
Sommerhus:
Østpassagen 27, Rude Strand, tlf. 86 54 31 88

Næstformand:
Holger Okkels, Delfinvej 6, Rude Strand
8300 Odder, Tlf. 86 55 94 80

Kasserer:
Vagn Christensen, Højvænget 226,
8300 Odder, tlf. 86 54 40 47.
Sommerhus:
Lyngbakkevej 29, Rude Strand

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

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

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, Plantagevej 205,
8300 Odder, tlf. 86 54 02 40

Sekretær:
Leif Winther, Marselisboulevard 99,
8000 Århus C.

Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Lund, Plantagevej 30, 8300 Odder

GRUNDEJERFORENINGEN 
KYSING NÆS
Formand:
Poul-Erik Hansen, Strandparken 27
8000 Århus C, tlf 86 19 91 94/40 63 91 94

Næstformand/vejudvalgsformand:
Leif Juul, Byvej 11, 
8300 Beder, tlf 86 16 17 68

Kasserer:
Max Andersen, C.H. Ryders Vej 21, 
9210 Ålborg SØ, tlf 98 14 02 43/40 10 60 99

Bestyrelsesmedlem/Vandværksmedlem
Bjarne Thygesen, Rosenvej 2, Kysing Næs
8330 Odder, tlf. 86 93 15 03

Bestyrelsesmedlem/Sekretær:
Allan Tønnesen, Fenrisvej 13, Gram
8660 Skanderborg, tlf. 86 57 18 36/29 29 87 78

GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS AF 13/9-1973
Formand:
Poul Bentsen, Rønhøjvej 3
8300 Odder, tlf. 40 18 63 40

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

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

Bestyrelsesmedlemmer:
Henry Sørensen, P. Båttrupsvej 20
8300 Odder, tlf. 87 80 02 14

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 32

Kasserer:
Joan Hingeberg, Snærildvej 86
8300 Odder

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

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN
Formand:
Lis Juul Nielsen, Røddalsminde 51
8300 Odder, tlf. 24 42 56 67

Kasserer/sekretær:
Knud S. Thisgaard, Skeltoften 10
8330 Beder, tlf. 86 93 88 10/40 73 88 10

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

FORENINGEN AF GRUNDEJERE 
I SAXILD PLANTAGE
Formand:
Holger Johannesen, Lundevej 67, 8300 Odder, 
tlf. 86 54 14 92/51 51 20 55

Kasserer:
Erik Søndergård, Vibevej 137,
8300 Odder, tlf. 86 54 02 89

Sekretær:
Erik Kjær, Østermarksvej 7 D,
8300 Odder, tlf. 86 54 24 51/40 92 78 19

Bestyrelsesmedlemmer:
Morten Munk, Marselisboulevard 38
8000 Århus C., tlf. 40 18 84 55

Ole Højgaard, Ellelausvej 23, 8660 Skanderborg,
Tlf. 86 52 01 61, Mobil 40 79 26 00

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

STRANDPARKENS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Lotte Josefsen, Risdalsvej 49 ,8260 Viby J

Næstformand
Ove Mikkelsen, Tlf. 86 54 08 98

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

Sekretær
Frank Jacobsen, 
Strandparksvej 18, Saksild, 8300 Odder

Ole Andersen, 
Hølkenvej 40, 8300 Odder

Suppleant
Torben Petersen, 
Østergårdsvej 2, 8464 Galten

DYNGBY LYNGS VEJ- OG  
GRUNDEJERFORENING
Formand
Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, Dyngby Strand
Tlf. 51 24 03 02, kvi@mail.dk

Næstformand
Flemming Jensen, Kystagervej 1
Dyngby Strand

Kasserer
Verner Kristensen, Strandagervej 15
Dyngby Strand

Sekretær
Steen Madsen, Skovsagervej 7, Dyngby Strand,
Tlf.: 86 55 85 37, steenmadsen1@mail.dk
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Bestyrelsesmedlem
Aase Jensen, Skovsagervej 9
Dyngby Strand

Information til medlemmer
Overfor såvel nye som "gamle" medlemmer af Dyngby
Lyngs Vej- og Grundejerforening vil vi gerne benytte lej-
ligheden til at gøre opmærksom på, at vi løbende infor-
merer om foreningens aktiviteter mv i informations-ska-
bet på Sponsvej. 

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling vil traditionen tro blive
afholdt den 1. lørdag i juli. I år 2008 er det den 5. juli kl.
10.00 på Bondehuset. På generalforsamlingen er der
mulighed for at kommentere og drøfte bestyrelsens
indsats og komme med forslag til det videre arbejde.
Der serveres som sædvanligt kaffe og rundstykker til
de fremmødte. Dagsorden mv vil blive opslået i infor-
mationsskabet. 
Skt. Hans aften
I 2007 fortsatte vi traditionen med fælles Skt. Hansbål
ved Dyngby Strand. Der mødte rigtig mange op til fæl-
les-sang og en lille en til ganen medens det store Skt.

Hansbål brændte på stranden ud for Strandagervej.
Arrangementet blev afholdt sammen med Grundejer-
foreningen Skovsager. 

Båltale
Som noget nyt havde vi i 2007 også en båltale. Vi vil
gerne sige tak til Bebs Madsen for en rigtig god tale
ved Skt. Hans bålet. Vi har valg at trykke talen neden-
for, så I kan genopleve lidt af stemningen.

Bebs sagde følgende...  
"Ja, vi elsker vort land…" som vi lige har sunget. Og
dagen i dag er den længste og natten den korteste, vi
har i årets løb; masser af sol og lys har vi også haft i
lang tid samtidig med at naturen viser sig fra sin fro-
digste og smukkeste side.

Bålilden, som nu brænder lysteligt, er en oldgam-
mel skik – som skulle beskytte og afværge alt
ondt – samtidig med, at det skulle holde heksene
på afstand, når de denne særlige magiske aften
samlede urter til deres heksekunster eller var på
vej til heksemøde på Bloksbjerg i Harzen.
Ifølge folketroen havde denne aften en særlig
kraft i sig – og for at denne kraft skulle virke, skul-
le bålet være lavet på en ganske bestemt måde
og tændes med vild ild – ild fremstillet ved at gni-
de træ mod træ. Denne tradition er i alle tilfælde
nordisk/dansk.

I disse globale tider må vi lukke op for verden
omkring os, hvilket måske betyder, at traditioner
ændres og nye opstår og forskelligheden imellem
mennesker bliver mere synlig. Men forskellighe-
der har altid eksisteret. Eksempelvis forskellen
imellem gammel og ung, rig og fattig, boglig
begavet og praktisk begavet m. fl.
I Danmark har vi i mange år i det offentlige rum
talt om, at mennesker hvad enten de er
unge/gamle, rige/fattige eller veluddannede/ufag-
lærte, er lige-værdige – lige værdifulde. Men med
globaliseringen og den politiske snak m.h.t. ang-
sten for de fremmede, der vil strømme ind over
landets grænser og ødelægge vores kultur – tra-
ditioner, såvel som vores sprog og sangskat –
synes det, som om, at tanken om menne-skers
ligeværd, er i stor fare for at forsvinde ud af flere
og flere danskeres holdningskodeks.

Alligevel er det mit håb på denne aften, at vi dan-
skere vil finde sammen i en fælles menneskelig
indstilling, hvor der er plads til forskelligheden i
race – køn – religion og plads til mennesker ude-
fra. Vi lever i et privilegeret samfund – hvor der
jovist er mennesker i nød, der skal hjælpes, men
også et samfund, hvor men-nesker i stort overtal
har mulighed for at leve og skabe sig et godt ind-
holdsrigt liv. Nøgleordet er for mig, tolerance –
ikke pladdertolerance, hvor alt er lige godt, hvor
ondt kan erstatte godt.

Enige er vi måske ikke i disse holdninger; men
glædes i fællesskab er jeg sikker på vi kan, ved at
befinde os her på denne skønne plet, med havet
og med det store brændende bål foran os.

Ønske om endnu en god sommer!
Vi vil hermed gerne ønske alle foreningens med-
lemmer og gæster i området endnu en god som-
mer ved Dyngby Strand.
Vi ses igen i 2008 til bl.a. fælles Skt. Hans bål den
23. juni 2008.

På vegne af bestyrelsen
Kurt Vilstrup, Dyngby Strand
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have problemer af den art. Vi vil fortsat forsøge at
få problemet taget op i et større forum.
Formanden understregede, at det ikke er forenin-
gen opgave at løse problemer, som den enkelte
grundejer får på grund af entreprenørarbejde på
andre grunde. Den berørte grundejer må henvende
sig direkte til den grundejer, der har fået arbejdet
udført. På samme måde er det de berørte medlem-
mer og ikke foreningens bestyrelse, der skal hen-
vende sig til hundejeren, når man føler sig generet
af hundes efterladenskaber og støjende gøen.
Efter nedstemningen af bestyrelsens forslag om
asfaltering af Lillemosevej på sidste års generalfor-
samling har vi i år påbegyndt en samlet forbedring
af vejenes kvalitet ved udlægning af et tykkere lag
knust asfalt, der afrundes, således at vandet løber

Nyt fra LOKALFORENINGERNE
LILLEMOSEGÅRDENS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Ole Lykke Petersen, Grindnabevej 25, Dyngby
8300 Odder. Tlf. 87 81 76 40

Kasserer:
Birgit Sylvest, Torshøjvænget 88,
8361 Hasselager. Tlf.86 29 41 43.

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

Lars Vinther Kristensen, Agerhoved 6,
8700 Horsens. Tlf. 75 62 23 32

Søren Casparij, Solbrinken 26
8300 Odder, tlf. 45 42 01 45

Generalforsamling i Lillemosegårdens Grunde-
jerforening mandag den 23. 07. 2007 på Nors-
minde Kro.

Bestyrelsens beretning
Arne Thomsen fremlagde beretningen om bestyrel-
sens arbejde i det forgangne år. Herunder opfor-
drede han alle medlemmer til at betale kontingen-
tet inden den fastsatte tidsfrist og omtalte den ryk-
kerprocedure, der fremover vil blive iværksat i
tilfælde af manglende rettidig indbetaling.
Det blev nævnt, at der er blevet plantet buske rundt
om boldbanen ved siden af ”skoven” for at undgå,
at den bruges som parkeringsplads for uvedkom-
mende strandgæster, at slåning af stier i fællesare-
aler foretages af Orbicon (tidl. Hedeselskabet),
samt at foreningen fremover vil holde hybenroser
og selvsåede træer i fællesområdet ved stranden
nede, når der er økonomiske midler til det.
I vinteren 2006-07 opstod der kraftige oversvøm-
melser af nogle veje og grunde på grund af eks-
tremt meget nedbør. Bestyrelsen skønnede, at der
måtte reageres hurtigt på problemet, hvilket med-
førte en udgift til bl.a. en ny brønd og spuling af
dræn samt pumpning af vand uden om et stoppet
dræn, som siden er blevet udbedret for den
ansvarlige grundejers regning. Denne udgift blev
fordelt på foreningens medlemmer som en ekstra
opkrævning på 180 kr. pr. matrikel. Bestyrelsen
opfatter dette som nødværge og understreger, at
det ikke er udtryk for en generel ansvarspåtagelse
vedr. drænproblemer i fællesveje og på private
matrikler. Bestyrelsen mener, at den slags proble-
mer er fælles for hele området og bedst løses i
samarbejde mellem flere/alle grundejerforeninger.
Derfor inviterede vi i første omgang til møde med
Skovsager og Dyngby Lyng Grundejerforeninger,
som dog blev aflyst, da Skovsager ikke mente at
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af vejen. I indeværende år er ca. halvdelen af Lillem-
osevej og resten af Engagervej blevet forbedret såle-
des. Til arbejdet har vi anvendt Flemming Jensen
som entreprenør.
Formanden afsluttede sin beretning med at præcise-
re de rammer, som foreningen og dens medlemmer
kan agere indenfor. For det første den almindelige
lovgivning, for det andet lokalplaner og kommunale
regler og endelig de regler, der gælder for grundejer-
foreningen, herunder den tinglyste deklaration, som
præciserer grænsen mellem fællesarealer og private
grunde. Det blev understreget, at det alene er besty-
relsen, der forestår vedligeholdelsen af fællesarealer
i foreningens område.
Herefter blev der åbnet for kommentarer til forman-
dens beretning. Herunder udtrykte et medlem sin
anerkendelsen af den forbedrede vejkvalitet. Endvi-
dere blev der formuleret forskellige opfattelser af
årsagen til oversvømmelser på grund af drænforhol-
dene, samt både kritik af og forståelse for bestyrel-
sens akutte nødværgeforanstaltning i vinter og for-
delingen af udgiften på alle medlemmer. Det blev
gjort klart, at pengene ville være gået fra vejforbed-
ringen, hvis foreningen skulle have afholdt udgiften
af kontingentmidler. Debatten mundede ud i, at for-
manden bad om og fik tilslutning til, at bestyrelsen i
det kommende år søger en afklaring af de juridiske
forhold omkring en løsning af drænproblemet samt
de ændringer af foreningens vedtægter, som måtte
følge heraf. Dette var der opbakning til.
Et spørgsmål om vejchikaner på Lillemosevej blev
besvaret med, at der arbejdes på et forslag hertil i
det kommende år i samarbejde med naboforenin-
gen. Desuden blev der fremsat forslag om nedsæt-
telse af et udvalg med interesserede medlemmer
vedr. forvaltningen af naturen i foreningens område i
forlængelse af en henvisning til en rapport, udarbej-
det af den lokale afdeling af Danmarks Naturfred-
ningsforening. Der var ingen, der meldte sig til det-
te.
På dirigentens forespørgsel var der ingen, der stem-
te imod formandens beretning, hvorefter den blev
anset for godkendt.

PS
Ved bestyrelsens første møde d. 30.07.2007 konsti-
tuerede den sig med Ole Lykke som formand, Birgit
Sylvest som kasserer og Erik Svejgaard som sekre-
tær. Desuden diskuterede bestyrelsen på given for-
anledning proceduren ved valget af suppleanter til
bestyrelsen og besluttede, at valget af Dorte Birk-
mose måtte anses for ugyldigt, da der efter bestyrel-
sens forslag om genvalg af de tidlige suppleanter
skulle have været afholdt valg på samme måde som
ved valget af bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter er
herefter Per Nielsen og Timo Kofoed.

(Forkortet af red.)

DYNGBY OVERGÅRDS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Peder Pallesen, Smedebakken 105, 3
8600 Silkeborg tlf. 86 82 43 60/24 64 91 60

Næstformand:
Finn Mølkjær, Langballevej 176
8320 Mårslet tlf. 86 29 63 01

Kasserer:
Hanne Nielsen, Emiliehøj 10. 2. th.
8370 Højbjerg, tlf. 86 27 05 51

Generalforsamling
Særdeles flot tilslutning til mødet. Grunden 12b (ved
nedkørsel til forstranden) bliver vedligeholdt og kan
anvendes af medlemmerne. Evt. opsættes en bænk
på området. Den enkelte grundejer har pligt til at fjer-
ne bjørneklo. Orientering om ny storskraldsordning,
hvor medlemmerne selv tager kontakt om afhent-
ning. Se folder. 5 tons asfalt var delt rundt i området.
Vi bestiller asfalt til 2008 og beder grundejerne for-
dele. Kontakt bestyrelsen, hvis der ønskes specielle
aflægningssteder.

Sankt Hans aften
Igen i 2007 havde ca. 300 valgt at fejre aftenen på
Forstranden. Vejret var flot, og de mange deltagere
havde en fin aften med et mægtigt bål. Vi håber at se
lige så mange igen i 2008. Godt samarbejde med
vore 2 nabogrundejerforeninger. Bestyrelsen arbej-
der på at udvide arrangementet med båltale og evt.
lege for børn og voksne. Ideer modtages gerne.

Strandrensning
Dagen efter Sankt Hans blev strandrensning gen-
nemført. Hyggelig formiddag og stranden blev klar til
en pragtfuld sommer. Bestyrelsen meddeler dato for
strandrensning i 2008 – håber mange møder op.

Støj og hastighed
Der henstilles til alle, vis hensyn til naboer, undgå at
bruge motorklipper og andre støjende maskiner i
tiden kl. 12.00 – l4.30 samt efter kl. l8.00 i juni, juli og
august.

Ved salg af sommerhus
Husk at give køber besked om grundejerforeningen,
samt give vores kasserer Hanne Nielsen meddelelse
om købers navn og adresse.

Skulle nogle have ideer til forbedring af vores områ-
de kontakt venligst et medlem af bestyrelsen. Se i
øvrigt opslagskassen ved Elmegårdsvej.

Med ønsket om en god sommer
Mange hilsner, Bestyrelsen 
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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:
Else Marie Frederiksen, Skolegade 10, Hou
8300 Odder, tlf. 86 55 13 47

Kasserer:
Grete Jensen, Ternevej 10, Hou
8300 Odder, tlf. 29 45 54 06

Sekretær:
Birthe Larsen, Spovevej 34, Hou
8300 Odder, tlf. 86 54 43 75

Bestyrelsesmedlem og vejansv.:
Erik Jensen, Kastanieparken 14, Egebjerg
8700 Horsens, tlf. 75 65 63 32   

AMSTRUP EGE GRUNDEJERFORENING
Formand:
Villy M. Jensen, Alrøvej 111, 
8300 Odder, tlf. 86 55 18 82
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Tag en tømrer
med på råd!
Trænger huset til en ansigtsløftning – nyt tag,
vinduer, tilbygning, udestue, carport eller 
almindelig vedligeholdelse  – er det NU det 
rigtige tidspunkt!

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 
glade 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!

GGARANTI

ORDNING

g JØRGENSE
r- og snedkerforretning

te!

TRANUM og JØRGENSEN  I
S

Tømrer- og snedkerforretning

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

 Kim Jørgensen
 Tlf. 86 11 62 07

- vi mestrer det meste!

tranum@teliamail.dk

Ventipart aps
Axel Kiers Vej 32
DK-8270 Højbjerg
Tlf. +45 87 36 04 14
Fax +45 87 36 04 24
www.ventipart.dk

Automatik komponenter
til varme og ventilation

Nyt fra LOKALFORENINGERNENyt fra LOKALFORENINGERNE
Næstformand:
Viggo Eslund, Alrøvej 163, 8300 Odder

Kasserer :
Ninna Nielsen, Alrøvej 117, 8300 Odder

Teknisk Tilsyn:
Henning V. Madsen, Alrøvej 173, 8300 Odder

Sekretær:
Niels Ginnerskov, Alrøvej 151, 8300 Odder

SKOVGÅRDSPARKENS
GRUNDEJERFORENING
Formand
Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5
8300 Odder eller Marslev Byvej 37, 5290 Marslev
tlf. 85 55 92 10 - 20 29 83 84

Kasserer
Hanne Bjerregaard, Viborg Hovedvej 34, Ulkær,
7100 Vejle, tlf. 76 90 20 30/51 25 29 90
E-mail: habj@rasmussen.mail.dk
Al information fremsendes til kasseren

Bestyrelsesmedlem:
Poul Sejrsbøl, Gl. Ryvej 12, 
8362 Hørning, tlf. 86 92 38 92
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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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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

  Inspiration til din have 

Stort nyt salgsareal · Faglig betjening
Alt i haveplanter · Flot havetilbehør · Gaveideer

Planter til sommerhuset?

Ørting Havecenter · Horsensvej 221, Ørting · 8300 Odder
Tlf. 86554411 · www.oertinghavecenter.dk

Åbningstider:
Hverdage kl. 9-17 · Lørdage kl. 9-16 · Søn- og helligdage kl. 10-15
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NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SOMMERHUSET
SYGDOM & ULYKKE:

ALARMCENTRALEN................ 112
POLITI LANDSDÆKKENDE .... 114
tryk postnr. (eks, 8300)
POLITI, Odder ........................86 56 14 45
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..............................70 11 31 31
Skadestue - visitationen ..........87 31 50 50

Tandlæge Nicole Ahlefeldt
Tandplejer Michelle Carlsen

Rosensgade 14, 1. ..................86 54 50 50
8300 Odder ..............................29 66 23 30

FERIE, TRAFIK & REJSER:
Odder Banegård ......................86 54 09 44
Odder Taxa ..............................86 54 35 00
Taxa Motor .............................. 70 338 338
Visit Odder ..............................86 54 26 00

El & Vand:
El: Østjysk Energi ....................87 80 11 77
Vand: Odder Vandværk ............86 56 10 20

OFFENTLIGE KONTORER:
Odder Rådhus ..........................87 80 33 33

BRIAN BROHUS APS
Gl. Bygade 3, Saksild, Odder ..50 50 12 31

FAMILY GARDEN
Rudehavvej 10, 8300 Odder ....86 54 11 33

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

KLOAKMESTEREN APS,
Lyngvejen 1, Dyngby ..............86 55 60 22

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

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 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

RETROEN
Houvej 100, 8300 Odder ........21 69 05 72

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

VVS OG BLIK, Jens-Marius Madsen
Vestergade 75, Skanderborg ..86 52 07 05
Mobil........................................20 24 77 05

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