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Det er i dag 11. gang jeg på bestyrelsens 
vegne skal aflægge beretning om Odd-
erkystens Fællesudvalgs virksomhed i det 
forløbne år.

Det har været et særdeles turbulent år, måske 
ikke så meget for Odderkystens Fællesudvalg 
som sådan, men for os medlemmer hver 
især.
Sidste år ved denne her tid havde vi stadig 
højkonjunktur med stigende aktiekurser og 
høje ejendomspriser, men henover somme-
ren og efteråret blev vi ramt af den formentlig 
værste finanskrise nogensinde med kurs-
fald på aktier og faldende ejendomspriser til 
følge.
For de af os, som ikke har planer om at 
sælge, går det jo nok, men for dem, som af 
den ene eller anden grund er nødt til at sælge 
sommerhuset er det slemt, at ejendomssal-
get er gået næsten i stå.
For en lille gruppe af vore medlemmer, 
nemlig de sommerhusgrundlejere i f.eks. 
Præstevængets Grundlejerforening, hvis leje 
beregnes som en procentdel af ejendoms-
værdien fik de høje ejendomsvurderinger 
under højkonjunkturen en meget uheldig 
virkning idet grundlejen i flere tilfælde steg så 
eksorbitant, at grundlejerne så sig nødsaget 
til at indlede en retssag mod udlejeren med 
henblik på at få lejen nedsat.

Der er for nylig afsagt dom i sagen og jeg 
har aftalt med Richard Madsen fra Præste-
vængets Grundlejerforening at han senere 
i aften vil give en nærmere orientering om 
dommen.
Det er vigtigt både for os, men også for vore 
turister, at der er mulighed for at foretage 
dagligvareindkøb i ikke for lang afstand fra 
sommerhusene. Det er derfor glædeligt, at 
det nu ser ud til, at der på ny kommer gang i 
”Strandshoppen” ved Saksild Strand.
Vi har i årets løb holdt 4 bestyrelsesmøder, 
hvor vi bl.a. har drøftet de problemstillinger 
der blev fremført på sidste generalforsamling.
Vi har konstateret at der ikke er kommet 
ansøgninger om tilskud hverken til Skilte eller 
hastighedsmålinger, jfr. beslutningen på sid-
ste generalforsamling.

Det forslag til ”Landsplandirektiv for sommer-
husområder i kystnærhedszonen”, som By- og 
Landskabsstyrelsen har offentliggjort og som 
bl.a. indeholder bestemmelser om udlæg af 
et nyt sommerhusområde ved Saksild Strand 
med plads til 156 nye sommerhusgrunde er 
nu omsider blevet underskrevet af miljøminis-
teren. Nu må vi så se om der kommer gang 
i udstykningerne eller om også det projekt 
bliver ramt af finanskrisen.
Vi har i øvrigt anmodet om at få lov til at 
udpege et medlem af ”Det Grønne Råd”, 
men har desværre fået afslag. Jeg synes, at 
det er ærgerligt. Odderkystens Fællesudvalg 
repræsenterer trods alt ejerne af størstedelen 
af de kystnære naturområder i Odder Kom-
mune, så det ville være rimeligt, at vi også 
via ”det Grønne Råd” fik medindflydelse på 
udnyttelsen af naturområderne.
Og så er vi for alvor blevet ”elektroniske”.
Indkaldelsen til generalforsamlingen i aften 
er udsendt via e-mail og sammen med ind-
kaldelsen har I bl.a. modtaget en oversigt 
over alle formænds – og  kassereres e-maila-
dresser.
Senere i aften skal vi forholde os til et forslag 
om at udlodde en væsentlig del af forenin-
gens likvide midler til de enkelte foreninger. 
Jeg vil ikke her tage forskud på debatten om 
forslaget blot minde om at en udlodning vil 
betyde at vi kommer til at mangle en rent-
eindtægt på op imod 20.000 kroner om året.
 Inden I går hjem i aften får I udleveret et pas-
sende antal eksemplarer af den 38. udgave 
af ”Odderkysten”. 
Jeg synes selv at det igen i år er et rigtig flot 
blad, som vi kan være stolte af.
Tak til Margot og Finn for den store indsats, I 
har ydet i forbindelse med bladets tilblivelse.
Husk i øvrigt at både I og de øvrige bestyrels-
esmedlemmer i jeres foreninger er dækket af 
den kollektive bestyrelsesansvarsforsikring, 
som Odderkystens Fællesudvalg har tegnet 
i Codan.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til dels 
at takke mine bestyrelseskolleger for godt og 
veludført arbejde i årets løb og dels at ønske 
jer alle en rigtig god, lang og varm sommer.

Niels-Ulrik Bugge, Formand

Aflagt på generalforsamlingen den 27. april 2009
i ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG

Formandens beretning
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Mangfoldig natur
– også ved sommerhusene

På et topmøde i 2002 blev verdens ledere 
enige om at standse tilbagegangen i biolo-
gisk mangfoldighed i 2010. Dengang var 
der behageligt længe til 2010, men tiden 
har det jo med at løbe, og nu skriver vi som 
bekendt 2010 – og må stadig konstatere, 
at mange arter er truede eller allerede er 
forsvundet.
Men ejer man et stykke jord, kan man 
faktisk være med til at vende udviklingen. 
Det var en af pointerne, da naturvejleder 
og biolog Jens Reddersen fra Mols talte 
ved årsmødet i den lokale afdeling af Dan-
marks Naturfredningsforening.
”Det er en naturlig proces, at arter uddør 
i et område, men vi har gjort det sværere 
for dem at genindvandre”, sagde Jens Red-
dersen, der mener, at sommerhusejere 
kan spille en afgørende rolle for mange 
dyr og planters overlevelse ved at bevare 
eller genskabe oprindelige naturtyper på 
deres jord.
”Vi er opdraget med, at tingene skal se 
ordentlige ud og derfor har vi det med at 
sætte mere og mere skik på haven. Over-
ordnet set er der blevet færre naturgrunde 
og flere prydhaver i vores sommerhuso-
mråder”, mener Jens Reddersen. Græs-
plænerne dominerer ofte, og har man først 
anskaffet en havetraktor er det fristende 

lige at tage vejrabatten – når man nu er i 
gang.
Den udvikling vil Jens Reddersen gerne 
være med til at vende. Han har bl.a. 
været med til at udarbejde naturplaner for 
grundejerforeninger i sommerhusområder, 
men han understreger, at det altid sker i 
dialog med grundejerne.
Ofte kan selv små ændringer betyde bedre 
levevilkår for insekter, sommerfugle, fugle 
og dyr, og en af Jens Reddersens pointer 
er, at man sagtens kan prøve projekter i 
lille skala, inden man eventuelt lægger sin 
grund om, så den får et højere naturind-
hold. En kvasdynge i et hjørne kan gøre en 
stor forskel, og det samme kan det, hvis 
man lader noget af græsset vokse, for kun 
meget få planter og insekter kan klare sig i 
en plæne, som bliver holdt nede.
”Man kan fx slå en plæne nær huset nor-
malt og så nøjes med at slå ”slentrestier” 
gennem det øvrige græs, stier, hvor græs-
set kun bliver slået 1-2 gange om året”, 
siger Jens Reddersen med den tilføjelse, at 
slåningen helst bør ske mellem 1. oktober 
og 1. april og at det er en god idé at fjerne 
det afslåede materiale.

Jens Reddersen kan kontaktes på 
8635 2804 eller på 

Jens.Reddersen@dgi.dk

M A S K I N U D L E J N I N G

Ring og hør 

nærmere

på telefon 

50 50 12 31

BROHUS APS · GL. BYGADE 3 SAXILD · 8300 ODDER

Se komplet 

udlejnings-

program på

 

www.brohus.eu
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Et herligt fristed for voksne og børn. Med 
en stor, smuk køkkenhave, 200 lægeurter, 
skovhave og 11 andre temahaver fordelt på 
20 tdr. land. En inspirerende legeplads for 
børnene med pilehytter og andre naturele-
menter, og vores geder, æsler, ponyer, får 
og høns er glade for børn. I den lille butik 
og cafe sælges økologiske forfriskninger.

Se vores åbningstider på www.ecogarden.dk

Den Økologiske Have, Rørthvej 132, 8300 Odder, www.ecogarden.dk

Den Økologiske Have i Odder er et besøg værd!

Et herligt fristed for voksne og børn. Med 
en stor, smuk køkkenhave, 200 lægeurter, 
skovhave og 11 andre temahaver fordelt på 
20 tdr. land. En inspirerende legeplads for 
børnene med pilehytter og andre naturele-
menter, og vores geder, æsler, ponyer, får 
og høns er glade for børn. I den lille butik 
og cafe sælges økologiske forfriskninger.

Se vores åbningstider på www.ecogarden.dk

Den Økologiske Have, Rørthvej 132, 8300 Odder, www.ecogarden.dk

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088

Se film på STARK.dk

“ GodT håndvæRK eR følelSen 
Af AT lAve noGeT uniKT”

Steen Andersen  Tømrermester, Bogense

M A S K I N U D L E J N I N G

Ring og hør 

nærmere

på telefon 

50 50 12 31

BROHUS APS · GL. BYGADE 3 SAXILD · 8300 ODDER

Se komplet 

udlejnings-

program på

 

www.brohus.eu



Som følge af den nye vandsektorlov, som 
trådte i kraft den 1. jan. 2010, bliver alle 
vandværker over 200.000 m3/år - herunder 
Odder Vandværk - skattepligtige. Her er 
interessentskabsformen uhensigtsmæssig, 
og bestyrelsen foreslog derfor at ændre 
selskabsformen til andelsselskab med 
begrænset ansvar (a.m.b.a.). Forslaget, 
samt forslag om vedtægtsrevision, blev 
vedtaget på to ekstraordinære general-
forsamlinger, hhv. d 22. okt. og 26. nov. 
2009. De nye vedtægter kan ses på Odder 
Forsyningsselskabs hjemmeside.

Ændring af opkrævninger
Bestyrelsen har besluttet at lade acon-
toopkrævninger for sommerhuse følge 
opkrævningerne for alle andre forbrugere. 

Pr. 1. jan. 2010 får sommerhusejere derfor 
4 acontoopkrævninger pr. år i stedet for 2. 
Disse forfalder 10. jan., 10. apr., 10. juli og 
10. okt. Vi opfordrer vores forbrugere til at 
tilmelde betalingen til PBS (gebyrfrit).

Vandspild
I forbindelse med årsaflæsningen af 
vandmålerne i oktober blev der igen i år 
konstateret en række forbrugere med et 
usædvanligt stort forbrug, som skyldes 
utætheder i installationen. Årsagen kan 
være manglende vedligeholdelse, men ofte 
ser vi dem i sommerhuse, som har stået 
tomme gennem længere tid.

Følgende enkle råd vil i stor udstrækning 
mindske risikoen for store ekstraforbrug:

I/S Odder Vandværk informerer
I/S Odder Vandværk er nu 
Odder Vandværk A.m.b.a.
Priser for 2010 
 
Variable driftsbidrag 
 kr./m3 

ekskl. moms 
kr./m3 

inkl. moms 
Forbrugspris  5,04 6,30 
Grundvandssikring  0,18 0,23 
Grøn afgift stat  5,00 6,25 
Gebyr kommune  0,37 0,46 
Samlet pris  10,59      13,24 
 
Faste driftsbidrag  
Målerstørrelse: kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Qn 1,5/2,5 m3 548,00    685,00 
Qn 6/10 m3 753,00    941,25 
Qn 20 m3 979,00 1.223,75 
 
Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand. 
 
Adresse: Skovdalsvej 8 

8300 Odder 
Telefon: 8656 1020 
E-mail: info@odderforsyningsselskab.dk 
Hjemmeside: www.odderforsyningsselskab.dk 
 
Vandkvalitet 
Typiske analyseresultater af de mest almindelige parametre målt i perioden 21. okt. 2008 – 21. okt. 2009. 

Parameter Enhed Fundne værdier Krav 
Hårdhed ºdH 14,7 Intet krav 
pH - 7,5 7,0 - 8,5 
Jern mg Fe/l 0,019 maks. 0,2 
Mangan mg Mn/l mindre end 0,005 maks. 0,02 
Klorid  mg Cl/l 32 maks. 250 
Fluorid mg F/l 0,23 maks. 1,5 
Nitrat mg NO3 /l 0,74 maks. 50 
Sulfat mg SO4 /l 37 maks. 250 
Total fosforindhold mg P/l 0,010 maks.  0,15 
Coliforme bakterier  antal/100 ml ikke målelig Ikke målelig 
E. coli   antal/100 ml ikke målelig Ikke målelig 
Kimtal ved 37° C antal/ml ikke målelig - 16  maks. 20 
Kimtal ved 22° C antal/ml ikke målelig - 30 maks. 200 

(I. m.: Ikke målbar) 
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Kontroller dit vandforbrug
Ved regelmæssige aflæsninger af vand-
måleren vil variationer i vandforbruget, 
der kan skyldes utætheder i installationen, 
blive afsløret. Aflæs derfor din vandmåler 
en gang om ugen og altid ved ankomst til 
sommerhuset og når huset forlades igen. 
Aflæsningsbog kan rekvireres på Odder 
Forsyningsselskabs kontor.
Kontroller desuden jævnligt, at det lille hjul 
i toppen af vandmåleren står helt stille, når 
der ikke tappes vand.

Tøm installationen for vand
I vinterperioder bør vandinstallationen 
tømmes for vand. Herved undgås det, 
at vandet i installationerne fryser med 
rørsprængninger til følge. Tømningen kan 
foretages fra målerbrønden. Luk stophan-
erne i målerbrønden, når huset forlades. 
I sommerperioden kan huset naturligvis 
også stå ubenyttet hen. Også her bør der 
lukkes for installationen i målerbrønden. 
På den måde undgås det, at eventuelle 
utætheder – synlige som usynlige – står og 
løber i længere tid.

Eftergivelse
Har uheldet været ude, kan man ansøge 
Skat om eftergivelse af den grønne afgift. 
Eftergivelse betinges bl.a. af, at spildet 
er sket på en ikke synlig installation, dvs. 
typisk på en jordledning og at skaden er 
repareret af en autoriseret VVS-installatør. 
Desuden gælder, at der altid er en ”selvr-
isiko” på 300 m3 udover det normale 
årsforbrug. Odder Vandværk har besluttet 
at følge de retningslinjer, som Skat følger, 
således vandafgiften også eftergives, når 
Skat eftergiver den grønne afgift. Ansøgn-
ingsblanket kan rekvireres på vandværkets 
kontor. Evt. ansøgning om eftergivelse af 
vandafledningsafgift rettes til Odder Kom-
mune.

Udgift
Et merforbrug på f.eks. 300 m3, der jvf. 
overstående svarer til den selvrisiko, der 
altid er ved vandspild, beløber sig til ca. 
12.000 kr. inkl. moms og vandafledning-
safgift. En ærgerlig udgift, som kan undgås 
eller begrænses væsentligt ved at følge 
foranstående anbefalinger.

Pr
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r 2
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Klorid  mg Cl/l 32 maks. 250 
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Igennem de senere år har der været en 
tendens til en stigende regnvandsmængde. 
Dette har konsekvenser for vores veje, hvor 
der er problemer med oversvømmelser af 
både vejen og naboejendommene. 
Men hvordan er det egentlig, hvem skal 
gøre noget ved problemerne, og er der 
regler på området?
Vejene i sommerhusområderne i Odder 
Kommune reguleres efter privatvejsloven 
for byzone, dette er vedtaget af byrådet 
tilbage i 1977.
Privatvejsloven indeholder bestemmelser 
om grundejernes pligter i forbindelse med 
at istandsætte og vedligeholde af private 
fællesveje: 
Det påhviler ejerne af de til en privat 
fællesvej grænsende ejendomme at holde 
vejen i en under hensyn til færdslens art og 
størrelse god og forsvarlig stand. Vejen skal 
være forsynet med forsvarligt afløb.
Vurderingen af hvornår en vej er i en god 
og forsvarlig stand, skal ske i forhold til 
færdslens art og størrelse. 
De afløb, som privatvejsloven bestemmer, 
at vejen skal være forsynet med, skal 
være forsvarlige af hensyn til trafikken på 
vejen. Afløbene skal ikke sikre naboejen-
dommene mod tilledning af vejvand, men 
skal derimod sikre, at vejvand ikke udgør 
en trafiksikkerhedsmæssig eller vejteknisk 
risiko – primært at undgå apua-planing, 
isdannelser på vejen og erosion af vejkas-
sen.
Såfremt der ikke er enighed blandt grunde-
jerne om, i hvilket omfang og på hvilk-
en måde en privat fællesvej samt afløb 
skal vedligeholdes kan kommunen træffe 
bestemmelser herom. 
Vejdirektoratet udtaler 13-03-2008:
Tilledning af vand til en privat fællesvej:
Uenighed ved skader, der forårsages i forb-

indelse med tilledning af vand til en privat 
fællesvej, kan løses ud fra flere forskellige 
regelsæt:
•  En vurdering af om vejen er i en god og 

forsvarlig stand
• De naboretslige regler
• Miljølovgivningen
Hvis kommunen vurderer, at vejen, på 
grund af problemerne med vandet, ikke 
er i en god og forsvarlig stand, kan kom-
munen kræve vejen sat i stand, f.eks. med 
(bedre) afløb eller på anden måde, som 
løser problemet.
Hvis kommunen vurderer, at vejen allerede 
er i god stand (vurderingen sker ud fra færd-
slens art og mængde), kan vejejeren (nor-
malt grundejerforeningen eller et vejlaug), 
efter de naboretslige regler eventuelt søge 
forholdet afhjulpet/erstattet. Kommunen 
kan ikke tage stilling til spørgsmål efter 
naboretten, og en eventuel uenighed må 
derfor henvises til domstolene.
Endelig kan miljømyndighederne muligvis 
efter miljøretslige regler kræve, at vandet 
skal holdes på egen ejendom.

Tilledning af vand fra en privat fællesvej:
Hvor der ledes vand fra en privat fællesvej 
til en naboejendom, kan der foretages en 
vurdering af, om vejen er i tilstrækkelig god 
stand, samt en vurdering af de naborets-
lige og miljøretslige regler.
Ved vurderingen af om vejen er i god stand, 
er det vigtigt at huske, at dette alene er set 
ud fra færdslens tarv. Effekten på naboe-
jendommene hører ikke under denne vur-
dering, men skal derimod afgøres efter de 
naboretslige regler.

Formand for Teknisk Udvalg
Hanne Broe

Odder Kommune

Vejafvanding
i sommerhusområderne



ÅbNiNgSTiDER:

Mandag - fredag .kl. 9.00-20.00

Lørdag .........
.......k

l. 8.00-17.00

1. søndag i hver måned 

og alle søndage i juli

kl. 10.00-17.00
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Indlæg ved Borgmester Elvin J. Hansen

”Odder - lige i hjertet af Danmark” hed-
der Visit Odder´s slogan. Vi er geografisk 
placeret lige midt i Danmark og vi har de 
større byer Århus og Horsens omkring os 
– ikke langt til motorvejen og kan mærke 
pulsen fra herfra. Men vi har muligheden 
for at trække os tilbage i ro og mag ved 
vandet og nyde naturens gratis glæder. 
Odder kommunes fantastiske kyststræk-
ning har stor værdi for mange mennesker. 
Det gælder  både kommunens egne borg-
ere som har glæde af, at kunne bruge 

kystens herligheder hele året rundt, og 
besøgende turister som lægger vejen forbi 
i feriemånederne og nyder solen, stranden 
og det blå hav. 

I 2010 sker der mange ting som har indfly-
delse på livet omkring kystområdet:
Mest tydelig er nok de ændringer der i 
øjeblikket foregår på havnen i Hou, hvor 
færgefarten til Samsø betyder en ny og 
større færgehavn. Omkring havneområdet, 
er der i øvrigt flere projekter på tegne-
brættet som kan give en ny spændende 
byudvikling. 

Odderkysten 2010 

Norsminde Fjords østlige ende med slusen og havnen
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Også havnen i Norsminde er besøg værd, 
med sin autentiske atmosfære og hygge.
Udbygningen af sommerhusområderne er 
sat i bero af ministeriet. Bortset fra enkelte 
projekter må Odder Kommune ikke udvide 
med flere sommerhuse langs kysten, end 
de ca. 2.200 vi allerede har. 

Nye vand og Naturtiltag:
Kysten er smukt rammet ind af to interna-
tionalt beskyttede Natura 2000 områder – 
Kysing Sø (som er identisk med Norsminde 
Fjord) mod nord og Horsens Fjord mod 
syd. Områderne er udpeget på baggrund 
af, at der lever arter og der er naturtyper 
som skal beskyttes, bevares og om muligt 
sikres fremgang. Begge områder et besøg 
værd.
Miljøministeriet har i år sendt nye Vand- og 
naturplaner i høring med nye mål som skal 
sikre, at alt vand - i vandløb, søer, fjorde 

og langs kysten - har god kvalitet. Det kan 
betyde mange nye tiltag i områderne. Der 
venter et stort og spændende arbejde som 
kan være med til at skabe nye naturgen-
oprettende projekter, der kan bidrage til 
at gøre Odder kommune endnu smuk-
kere og interessant at besøge. Det er et 
krævende arbejde der skal gøres, som vil 
kunne påvirke specielt landbruget, og det 
vil være nødvendigt med en bred dialog 
med berørte parter om hvordan målene 
kan nås.

I Odder Kommune er der således en meget 
attraktiv kyst og rige naturværdier, som vi 
værger om.
Hvis du vil se mere om natur- og vand, samt 
udviklingen af de forskellige områder, er 
kommunens hjemmeside et besøg værd. 

Elvin Hansen – Borgmester.

Få et flot og sundt resultat med 
algebehandling af tage, facader, træterasser m.m.

Fliserens fra 80,- pr. m2 inkl. imprægnering
Tagrens og maling fra 75,- pr. m2
Algebehandling fra 998,- pr. hus

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud
29 89 54 25 / 29 89 37 23

oddertagogfacaderens@mail.dk
WWW.ODDERTAGRENS.DK

SPAR PENGE!
Slå flere huse sammen og opnå 

attraktive rabatter!

Priser er eks. moms
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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. 1.000 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, 
cykler 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.

Vi har en hjemmeside...
www.retroen-genbrug.dk, der fungere som 
et Internet genbrugsmarked. Overskuddet 
fra Retroen Genbrug går til den daglige drift 
af en alkoholfri ungdomscafé "CaféRetro", 
Rosensgade 47, 8300 Odder.

CaféRetro er et værested med kombineret 
cafémiljø og genbrugsforretning for unge 
mellem 13 - 25 år, hvor de kan mødes i friti-
den i et stof- og alkoholfrit miljø. Hensigten 
er at skabe et godt socialt samlingssted, 
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

Tlf. 2169 0572

Feriehusudlejning
 - gennem dit lokale Feriepartner Danmark bureau

Få en gratis og uforpligtende snak om 
udlejning af jeres feriehus eller kig ind 
på vores hjemmeside
www.feriepartner-odder.dk
og læs mere om udlejning og
betingelser.

Feriepartner Odder er OdderKystens
største lokale bureau for feriehusudlejning 
med mere end 15 års erfaring. Vi formidler
og administrerer ca. 200 feriehuse i
strandområderne Saksild, Rude, Ajstrup/
Mariendal, Norsminde, Kysing, Hou,
Sondrup, Amstrup og Tunø.

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

Feriepartner Odder • VisitOdder
Banegårdsgade 3 • 8300 Odder • Tlf. 87 80 26 00 • info@visitodder.dk

www.feriepartner-odder.dk

Feriepartner Odder
Kåret som Danmarks 4. bedste 
udlejningbureau af Forbruger-
styrelsen.

Tjen 10.000 kr. skattefrit
på udlejning af dit feriehus

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få nyt om aktuelle aktivi-
teter. Send en mail til 
info@visitodder.dk

visitodder_udlejning.indd   2 22-03-2010   15:41:11
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Bundfradraget er hævet ved udlejning 
af sommerhuset, således at de første 
10.000 kroner i lejeindtægt fremover er 
skattefritaget. 
Endelig er det lykkedes at forhøje bund-
fradraget for sommerhusudlejning fra 7.000 
kroner til 10.000 kroner og ikke mindst 
en fremtidig inflationstilpasning. Fremover 
bliver bundfradraget nemlig yderligere reg-
uleret med udviklingen i indkomsterne. 
Brancheforeningen mener, at der er brug 
for yderligere forhøjelser af bundfradraget 
til 25.000 kroner, men at der nu er taget 
et vigtigt skridt frem i forbedringen af 
sommerhusturismen. ”Der er i dag ca. 
35.000 huse, der udlejes til turister, men 

der er brug for endnu flere”, siger Carlos 
Villaro Lassen, direktør i Feriehusudle-
jernes Brancheforening. Sommerhusturis-
men skaber en omsætning på omkring 
8 milliarder kroner ifølge VisitDenmarks 
beregninger. Tre fjerdedele af turisternes 
penge går til de lokale købmænd, butikker, 
restauranter, forlystelser og museer, så det 
er af stor betydning for lokalområdet at 
sommerhusene udlejes.
Hvis man ønsker yderligere information om 
skattefradragsregler ved sommerhusudlejn-
ing, kan dette findes på Feriehusudlejernes 
Brancheforenings hjemmeside www.fbnet.
dk eller spørg Feriepartner Odder www.
feriepartner-odder.dk. 

Mere attraktivt at 
udleje sommerhuset

Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk

Renovation sommerhusområder

Afhentning af dagrenovation 2010 i ugerne:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Afhentningsuge er markeret med grønt. Tømninger i alt pr. år 30 gange.

Ekstra dagrenovation?
I perioder kan der være behov for ekstra sække. Disse koster 25 kroner pr stk. og kan købes 
hos: Odder Turistbureau - Kvickly i Odder - Løvbjerg i Odder - Dagli’ Brugsen i Gylling - Focus 
ved Saxild Strand - Bagergården i Saxild - Imerco i Odder - Havnekiosken i Hou - STARK i Od-
der. Sækkene skal være mærket med Renosyd EKSTRA. De anbringes ved siden af skralde-
stativet, og skraldemanden tager dem med næste gang, han kommer.

Batterier fra husholdningen kan lægges i en ren og klar plast-pose, der lægges på låget af 
skraldespanden. Så sørger skraldemanden for at den tages med ved næste tømning

Genbrugspladsen
Andet affald kan afleveres på Genbrugspladsen på Skovdalsvej 26 A i Odder.

Åbningstider
Mandag–Fredag Lørdag–Søndag Helligdage

12.00–18.00 09.00–16.00 LukketCa. 15. min. Syd for Odder ligger denne naturskønne Ø. 
Et fantastisk sted at besøge i sommerhalvåret. 

Og hvis turen går hertil, hvorfor så ikke nyde en frokost, en kop 
eftermiddags kaffe eller måske en dejlig middag i vores rustikke,

charmerende og hyggelige rammer i en gammel grisestald anno 2010

De bedste hilsener, Tina & Rico

Møllegården på Alrø • Alrøvej 382 • 8300 Odder
Tlf. 86 55 2 083 • www.møllegårdenpåalrø.dk • info@grisestalden.dk
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Ja, så blev det rigtig vinter, og hvordan er 
det så, hvem har forpligtigelsen til at sørge 
for glatførebekæmpelse og snerydning på 
vejene i sommerhusområderne.
Sommerhusområderne i Odder Kom-
mune skal vintervedligeholdes som private 
fællesveje i by og bymæssig bebyggelse, 
det vil sige:
Det påhviler ejerne af ejendomme, der 
grænser op til en privat fællesvej eller sti, at 
snerydde og sørge for glatførebekæmpelse. 
Det gælder både på veje og stier – uanset 
om der er direkte adgang fra ejendommen 
til den pågældende private fællesvej eller 
sti eller ej.
Grundejerne har pligt til at sørge for, at 
der ryddet sne og gruset eller saltet på sti 
og mindst halvdelen af kørebanen ud fra 
ejendommen.
Denne pligt kan overdrages til en anden 
person, der bor i nærheden af ejendom-
men, såfremt grundejeren ikke bor på eller 
i nærheden af ejendommen, hvilket er det 
normale for sommerhusområder.
Spørgsmål om eventuel erstatning for skad-
er som følge af manglende snerydning mv. 
er et privatretsligt anliggende mellem den, 
der er skadet og den der efter reglerne har 

pligt til at snerydde. Spørgsmålet afgøres i 
almindelighed efter dansk rets almindelige 
erstatningsregler.

I kan finde mere information her:
Odder Kommune har i ”Regulativ for 
vintervedligeholdelse og renholdelse af 
veje, stier og pladser”, fastsat nærmere ret-
ningslinjer for gennemførelse af snerydning 
og glatførebekæmpelse på vore veje, stier 
og pladser. 

Regulativet kan ses her:
www.driftscentret-odder.dk/dokumenter/
vinterregulativ.pdf
Regulativet er udarbejdet efter Lov om 
vintervedligeholdelse og renholdelse af 
veje. I kan læse nærmere om dette her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/
R0710.aspx?id=115600
Desuden kan I finde andre nyttige 
oplysninger om vintervedligeholdelse i 
Odder Kommune på Driftscentrets hjem-
meside: www.driftscentret-odder.dk 

Formand for Teknisk Udvalg
Hanne Broe

Odder Kommune

Vintervedligeholdelse
i sommerhusområderne
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Strandbeskyttelseslinien

Allerede i 1937 blev der vedtaget en lov 
med det formål at beskytte de yderste 100 
m af vore strande mod opførelse af bebyg-
gelse. 

Omkring 1970’erne blev beskyttelsen udvi-
det sådan at loven nu i dag ikke kun reg-
ulerer bebyggelse, men også terrænæn-
dringer, hegning, beplantning, udstykning 
og arealoverførsel. 
Det eneste, der er lovligt uden forudgående 
dispensation, er at fjerne beplantning – vel 
at mærke på en sådan måde så terrænet 
ikke ændres – samt at hegne med almind-
eligt landbrugshegn, der hvor dyr græsser. 

I dag er det ikke kun de yderste 100 m 
strand, der er beskyttet på denne måde, 
idet strandbeskyttelseslinjen er udvidet til 
300 m. Dette trådte i kraft i Odder Kommune 
den 2. september 2002. 
Med strandbeskyttelseslinjen varetages i 
dag såvel biologiske, landskabelige som 
rekreative hensyn. 

Administration
Strandbeskyttelseslinjen administreres af 
Miljøministeriets 7 miljøcentre, modsat de 
andre bygge- og beskyttelseslinjer (skove, 
søer, gravhøje m.v.), som administreres af 
kommunerne. 

Beskyttelsen af de danske strande er af ældre dato

18

Lisbeth Drasbech Hansen, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet



Strandbeskyttelseslinien
Der kan søges om dispensation fra strand-
beskyttelseslinjen. 
En afgørelse (afslag eller dispensation) på 
en ansøgning er altid fulgt af en klageve-
jledning. Der kan klages over afgørelsen 
inden for 4 uger, og sagen vurderes herefter 
på ny af Naturklagenævnet. 

Forbuddet mod ændringer af tilstanden 
inden for strandbeskyttelseslinjen adminis-
treres i praksis meget restriktivt. 
Angående sommerhuse er det vanskeligt at 
få tilladelse til en udvidelse heraf, hvis det 
er på over 40 m². 
Hvis sommerhuset er under 40 m² kan der 
normalt gives dispensationer til mindre 
udvidelser (maksimalt 6-8 m²) til forbedring 
af de sanitære forhold (køkken og bad). 

Reduceret strandbeskyttelseslinje
I sommerhusområder er strandbeskyttels-
eslinjen på de 300 m ofte reduceret. 
Linjen er her blevet fastlagt i sommer-
husenes facader eller ganske tæt her-ved. 
Herved er der signaleret, at der kan laves 
terrasser, beplantes m.v. bag den reduc-
erede strandbeskyttelseslinje, hvorimod det 
strandbeskyttede areal mellem sommer-
husenes front og havet skal holdes frit og 
fremstå naturligt. 

Derfor gives der meget sjældent dispen-
sation til bebyggelser eller andre an-læg 
inden for den reducerede strandbeskyt-
telseslinje, ligesom anlæg, der er etableret 
uden dispensation fra strandbeskyttelses-
linjen, kræves fjernet. 
På hjemmesiden: www.miljoeportal.dk, kan 
du se, hvor strandbeskyttelses-linjen løber 
på din ejendom. Vælg først: ”arealinforma-
tion” og dernæst: ”Søg efter data på kort”. 
Denne information er kun vejledende. Lin-
jens præcise forløb på den enkelte ejendom 
bør dog altid afsættes af en fagmand. 

Anmeldelser
Inden for de sidste 2-3 år har Miljøcenter 
Århus haft specielt mange sager til behan-
dling inden for strandbeskyttelseslinjen i 
Odder Kommune. 
Ofte er sagerne opstået som anmeldelser – 
og mange af anmeldelserne har været ved 
sommerhuse, hvor der er bebygget eller 
anlagt terrasser, trapper m.v. inden for den 
reducerede strandbeskyttelseslinje.
I disse tilfælde er anlæggene blevet kræ-
vet fjernet, hvilket efterfølgende, ved 
eventuelle klager, er blevet stadfæstet i 
Naturklagenævnet.

Sagerne sluttes
Der er nu truffet afgørelser i de fleste 
anmeldelser i Odder Kommune, og der 
er fastsat frister for fjernelse af ulovligt 
etablerede anlæg, beplantning eller bebyg-
gelse, der ikke har kunnet godkendes. 
Efter fristen kommer miljøcentret på tilsyn. 
Sagerne kan herefter afsluttes med et brev, 
hvis forholdene på ejendommen er bragt i 
orden. 
Hvis forholdene ikke er i overensstemmelse 
med den trufne afgørelse sendes sagen til 
politiet.  

Yderligere oplysninger
Man kan finde flere oplysninger om strand-
beskyttelseslinjen og administra-tionen her-
af på By- og Landskabsstyrelsens hjemme-
side: www.blst.dk. Vælg først: ”Landskab” 
og derefter: ”Bygge og beskyttelseslinjer”.
Det er også der, man finder ”Vejledning 
om 300 m strandbeskyttelses- og klitfred-
nings zone”, som miljøcentrene ofte hen-
viser til i deres afgørelser. Vejledningen er 
et godt sted at begynd, hvis du ønsker at 
foretage dig noget på din ejendom indenfor 
strandbeskyttelseslinjen eller blot ønsker en 
generel oversigt over, hvad du kan forvente 
at få dispensation til.
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§1.  Odderkystens Fællesudvalg er en sammenslutning 
af fritidshusgrundejerforeninger.

§2.  Odderkystens Fællesudvalgs hjemsted er den til 
enhver tid værende formands adresse.

§3.  Odderkystens Fællesudvalgs formål er at varetage 
fritidshusgrundejerforeningernes fælles interesser 
bl.a. overfor offentlige myndigheder. 
Overfor enhver anden, hvis interesser helt el-
ler delvis vil stride imod eller gøre indgreb i 
fritidshusgrundejerforeningernes rettigheder, kan 
Odderkystens Fællesudvalg yde lokal bistand efter 
den enkelte grundejerforenings anmodning og i det 
omfang bestyrelsen (forretningsudvalget) bestem-
mer det.

§4.  Enhver fritidshusgrundejerforening i Odder Kom-
mune kan optages som medlem af Odderkystens 
Fællesudvalg.

§5.  Odderkystens Fællesudvalgs øverste myndighed er 
generalforsamlingen (repræsentantskabet).  
Generalforsamlingen består af 2 medlemmer fra 
– og udpeget af hver af de tilsluttede fritidshus-
grundejerforeninger.

§6.  Til varetagelse af Odderkystens Fællesudvalgs 
daglige ledelse vælges på den ordinære gener-
alforsamling en bestyrelse (forretningsudvalg) 
bestående af en formand og en kasserer samt 3-5 
menige bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges 
for to år ad gangen i lige år, medens kassereren 
og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad 
gangen i ulige år. 
Bestyrelsen fordeler i øvrigt selv opgaverne imellem 
sig.

§7.  Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 
dages varsel ved brev eller e-mail direkte til form-
anden for hver af de tilsluttede fritidshusgrundejer-
foreninger. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april 
måned. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis 
enten et flertal i bestyrelsen bestemmer det, eller 
det kræves af mindst 3 af de tilsluttede fritidshus-
grundejerforeninger.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 
skal mindst indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent
2.  Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3.  Beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksom-

hed i det forløbne år
4.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.  Forelæggelse af budget for det igangværende regnsk-

absår samt fastsættelse af kontingent for dette
6.  Behandling af indkomne forslag
7.  Valg af: 

a. formand eller kasserer  
b. bestyrelsesmedlemmer 
c. 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad 
gangen 

d. 2 revisorer, der vælges for ét år ad gangen
8.   Eventuelt: 

Referat fra sidste generalforsamling skal udsendes til 
de tilsluttede fritidshusgrundejerforeninger sammen 
med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. 
Skriftlig årsberetning skal udleveres til de på den 
ordinære generalforsamling fremmødte repræsent-
antskabsmedlemmer. 
Forslag, der ønskes behandlet - og i givet fald bragt 
til afstemning – på den ordinære Generalforsamling, 
skal være formanden i hænde senest den 1. marts 
og skal herefter udsendes til medlemmerne sammen 
med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende 
repræsentantskabsmedlem én stemme. 
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved 
almindeligt stemmeflertal medmindre andet måtte 
være foreskrevet nedenfor i nærværende vedtægter.

§8.    Det på den ordinære generalforsamling fastsatte 
kontingent forfalder til betaling den førstkom-
mende 1. maj efter den ordinære generalforsam-
ling, og kontingentet skal være indbetalt senest 
den næstfølgende 1. juni. 
Manglende kontingentbetaling kan medføre 
eksklusion.

§9.    Odderkystens Fællesudvalg tegnes af formanden 
eller kassereren i forening med ét bestyrelsesm-
edlem.

§10.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Foreningens regnskaber revideres af 2 af general-
forsamlingen for ét år ad gangen valgte

         revisorer.

§11.  Opløsning af Odderkystens Fællesudvalg kræver 
beslutning med mindst 2/3 majoritet på en gener-
alforsamling, hvor mindst 2/3 af Fællesudvalgets 
medlemmer er til stede. 
I tilfælde af ophævelse af Odderkystens Fællesud-
valg fordeles formuen mellem de tilknyttede 
fritidshusgrundejerforeninger i forhold til disses 
medlemstal

Således vedtaget på 
Odderkystens Fællesudvalgs ordinære 

generalforsamling torsdag den 27. november 2003 
og ændret på ordinær generalforsamling den 16. april 

2008.

Niels-Ulrik Bugge, Formand
Erling Jensen, kasserer 

Margot Piltoft Jensen, Bestyrelsesmedlem         
Finn Holm, Bestyrelsesmedlem 

Erik Søndergård, Bestyrelsesmedlem 
Erik Bargsteen, Bestyrelsesmedlem 

Vedtægter for Odderkystens Fællesudvalg



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!tranum@teliamail.dk

Bjeragervej 35 . 8300 Odder . Tlf. 2178 2760
info@frumollersmolleri.dk . www.frumollersmolleri.dk

I gårdbutikken finder du...
• Nymalet mel - flere varianter
• Smagfulde brød & lækre kager
• Slagterivarer - lam & gris
• Mejeriprodukter
• Delikatesser & specialprodukter

Butikkens åbningstider: 
Torsdag 12-18
Fredag  12-18
Lørdag  9-14

I kaféen kan du nyde...
• Sandwich, suppe, tapas & kager
• Brunchbord: Lørdag 10-13

Kaféen’s  
åbningstider: 
Torsdag  12-18
Fredag  12-18
Lørdag  10-15

Ferielukket 
uge 29
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Hvor meget turismen betyder i Odder 
Kommune har vi tidligere kun kunnet give 
et kvalificeret gæt på. Men nu har vi konk-
rete tal på, hvad turismen betyder økono-
misk. I forbindelse med strategiarbejdet og 
sæsonforlængelsesarbejdet er der udarbe-
jdet en økonomisk undersøgelse at turis-
mens økonomiske betydning. Rapporten er 
udarbejdet af VisitDenmark, og den viser, 
at turismeforbruget i Odder ligger på ikke 
mindre end kr. 236 mio. 
Rapporten fortæller desuden, at sætter 
man gennemsnittet for turismens betydn-
ing i Region Midtjylland til en indeksværdi 
på 100, så viser denne at turismens betyd-
ning i Odder Kommune ligger på 153. Med 

andre ord betyder det, at turismens betyd-
ning i Odder er pænt over gennemsnittet af 
resten af Region Midtjylland. 

Turismeforbruget på 236 mio. set i forhold 
til det samlede udbud på 10.217 mio. gør at 
turismen udgør 2,3% af det samlede udbud 
i kommunen. – Dette er i forhold til gen-
nemsnittet i Region Midtjylland højt. Gen-
nemsnittet ligger på 1,5% - Også i forhold 
til hele landet ligger Odder også højt, da 
landsgennemsnittet ligger på 1,9%. Så alt i 
alt er turismen vigtig for Odder Kommune. 
Skulle man ønske at læse mere, så kan 
hele rapporten findes på www.visitodder.
dk/presse 

Turismens økonomiske 
betydning for Odder

Norsminde som attraktivt besøgsmål og 
Hou udvikles med afsæt i de maritime 
styrker
For første gang har Odder fået en strategi 
for turismeudvikling. Det skete i 2009, hvor 
strategien blev vedtaget af Byrådet. 
Strategien er udarbejdet i et samarbe-
jde mellem Kommunen, Erhvervs- og 
Udviklingsrådet samt Turistforeningen. Med 
vedtagelsen er det blevet slået fast, at det 
er kysten, kvalitet og autensitet, der skal 
være i fokus i udviklingen. 
Ligeledes er det blevet slået fast, at kyst og 
by er hinandens forudsætninger.

Turismestrategien peger på følgende 
udviklingsmuligheder:
• Norsminde som attraktivt besøgsmål
•  Hou udvikles med afsæt i de maritime 

styrker

•  Samarbejdet med detailhandlen udbyg-
ges

•  Etablering af netværk
•  Kobling af overnatningstilbud og aktiv-

iteter/oplevelser synliggøres i forbindelse 
med større events

•  Børnearrangementer med afsæt i idræt 
og kultur

•  Intensivering af samarbejde mod nord 
og syd

•  Planlægning af sommerhusområder i 
relation til målgrupper

I første omgang er valgt at starte med to af 
de indsatsområder turismestrategien peger 
på. Arbejdet er indledt af Turistforeningen/
VisitOdder i samarbejde med Odder Kom-
mune, Midtjysk Turisme og en lang række 
aktører.
Norsminde udbygges med afsæt i det 
bestående havnemiljø, Noret, Fiskehuset 

Turismeudvikling
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og Norsminde Kro. Nogle af de 
konkrete tanker går på at indrette 
kunstgalleri under kroen. Ikke et 
galleri i almindelig forstand men 
et galleri med skiftende kun-
stnere, der kan leje sig ind for 
kortere perioder. Dette vil gøre, 
at der hele tiden vil blive nyt at 
opleve. Samtidig arbejdes der 
på at fortælle fjordens historie 
og lave flere aktiviteter, der hele 
tiden kan gøre havnen attraktiv 
at besøge.
Ud fra Hous maritime profil arbe-
jdes på at gøre Hou til det sted 
i Århus-området, man tager til, 
når man skal lege og lære, hvad 
man kan på, i og over vand. Vil 
du surfe, dykke, ro kajak, stå på 
vandski, sejle og alt det nye, så 
tager man til Hou. Dette vil vi i 
første omgang nærme os ved at 
samle og tilgængeliggøre aktiv-
iteterne på en ny maritim hjem-
meside, som skal gøre det let 
at booke og betale en maritim 
oplevelse. Det kunne eksempel-
vis være en guidet kajaktur eller 
en af turene med Museumskibet 
Anna. Vi vil meget gerne i kon-
takt med aktører, som kunne 
have interesse i at udbyde deres 
aktiviteter på denne hjemme-
side.

ODDER
v/ Karsten Bøgild
Nørregade 4D
8300 Odder
odder@home.dk
Tlf. 86 54 33 22

Overvejer du at sælge, 
så kontakt os for en 
gratis salgsvurdering 

– så kan du samtidig 
vurdere os.

Læs mere om Turismestrategien på 
www.visitodder.dk/presse
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i udviklingen
i projekterne ved Hou og Norsminde og få inspiration 
til nye oplevelser. Send en mail til info@visitodder.dk
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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 Bjeregård Pedersen Rønhøjvej 20
8300 Odder tlf. 20 12 00 54  / 23 21 89 04

Grundejerforeningen Kysing Næs
Poul Erik Hansen, Strandparken 27
8000 Århus C., tlf. 86 19 91 94
Leif Juul, Byvej 11, 8300 Beder, tlf. 86 16 17 68

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
Ole Nielsen, Thorasvej 90, Kysing
8300 Odder, tlf. 21 70 54 54

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. 24 24 72 17
Holger Johannesen, Lundevej 67
8300 Odder, tlf. 86 54 14 92

Grundlejerforeningen Præstevænget, ved
Saxild Strand
Lars Bagger, Nølev Byvej 7, 8300 Odder
lab@b-l.dk

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

Saxild Strands Ejerlaug
Gunner Jørgensen. Hybenvej 17, 8300 Odder
tlf.: 86 52 36 66, 24 24 09 66.
Dennis Barslund, Hybenvej 15, 8300 Odder
tlf.: 30 59 04 31 

Strandparkens Grundejerforening
Lotte Josefsen, Risdalsvej 49
8260 Viby J.

Grundejerforeningen Skovsager
Erik Bargsteen, Hejrebakken 16B
8220 Brabrand, tlf. 21 76 84 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
Erik Svejgaard, 8270 Højbjerg
tlf. 86275724, mail: svej@adslhome.dk

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 47/21 75 81 31
lisbeth.holm@mail.tele.dk
Preben Sejthen Hansen, Dronningensgade 10, 2
8900 Randers, tlf. 86 43 02 85/61 60 47 17, 
preben.sejthen@gmail.com

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
Viggo Eslund, Søttrupvej 2, 8752 Østbirk
Tlf. 75 78 01 87

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
Skovdalsvej 8, 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: Niels Overgaard Sørensen, Elmegårdsvej 102, Dyngby, 8300 Odder
  tlf. 86 55 77 25 / 20 64 35 18
Sekretær: Eigil Størum,Strandvejen  24, Saxild, 8300 Odder,
  tlf.86 55 81 06, mobil 60 29 06 31
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 Ove Nees, Grindsnabevej 15, Dyngby, 8300 Odder, 86 55 68 68 / 51 51 21 90
Træffetid:  Bedst mellem kl. 7.00 og 8.00

AMSTRUP EGE VANDVÆRK
Formand: Per Højgård, Alrøvej 124, 8300 Oddr, tlf. 86 55 17 01
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 og sekretær:
Ebbe Johnsen, P. Baatrupsvej 17, 
8300 Odder, 2337 6922
ebbejohnsen@hotmail.com 

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

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

GRUNDEJERFORENINGEN 
KYSING HAGE
Formand:
Finn Nielsen Arnegårdsvej 38
8230 Åbyhøj.tlf.86 25 42 56 / 21 76 65S 11
f.n@mail.dk
 
Kasserer:
Ib Bjerregård Pedersen Rønhøjvej 20
8300 Odder tlf. 20 12 00 54 / 23 21 89 04
ib@vilhelmsborg.dk
 

Nyt fra lokAlforeningerne
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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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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 
guide Dem frem til den bedst tænkelige 
løsning, ud fra Deres behov. Vi har også 
brugte hvidevare, til rimelige priser.

LYNGVEJEN 1 · 8300 ODDER · TLF. 86 55 60 22 
BIL 20 27 60 22 · FAX 86 55 69 22 

CVR NR. 26 11 30 67 · E-MAIL: jj.bonde@get2net.dk

ODDER APS

• Alt kloakarbejde udføres
• TV-inspektion
• Kloakspuling
• Anlæg af græsplæner etc.
• Fræsning
• Flishugning
• Rodfræsning
• Fældning af træer
• Støbning
• Belægning
• Levering af sand & ral
• Trailer & vibrator udlejning

LYNGVEJEN 1 · 8300 ODDER
BIL 21 42 60 22 · kloakmesteren.bonde@sol.dk

— Vi kan mere end du tror!



2828

Revisor:    
Poul Bentsen, Thorasvej 92, Kysing, 
8300 Odder, tlf. 40 18 63 40

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, jh@jobmaster.dk

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, niels-ulrik.bugge@odder.dk
Sommerhus:
Østpassagen 27, Rude Strand, tlf. 86 54 31 88

Næstformand:
Flemming Haahr, Nølev Byvej 46, 8300 Odder,
Tlf. 86 55 80 28, Mobil 40 41 53 28,
bentehaahr@hotmail.dk
Sommerhus: 
Delfinvej 1, Rude Strand, 8300  Odder

Kasserer:
Vagn Christensen, Højvænget 226, 8300 Odder, 
tlf. 86 54 40 47, jbvchristensen@privat.dk
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

Sekretær:
Leif Winther,Marselisboulevard 99,
8000 Århus tlf. 29 45 96 14
 
Bestyrelsesmedlem.:
Jørgen Lund,Plantagervej 30,8300 Odder
tlf, 86 55 80 27.

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

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
maxbruno@andersen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Knud Madsen, Valmuevej 38, 8700 Horsens 
tlf. 75 64 12 08.

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:
Ole Nielsen, Tingsskov Allé 71, 8310 Tranbjerg
Thorasvej 90, Kysing, 8300  Odder 
tlf. 86 29 33 31, 21705454 
ole.nielsen@nexans.com   

Kasserer:   
Inger Spence, Kvædevej 35, 8270 Højbjerg
P. Baatrupsvej 12, Kysing, 8300 Odder,
tlf. 86 27 53 89, 22 62 56 14
spence@mail.tele.dk   
 
Sekretær:
Lise Lotte Kjelsmark, Rosendalvej 23, 8260 Viby J.
Pouli Nielsensvej 109, Kysing, 8300 Odder
tlf. 86 28 16 28, 40 84 48 60
    
Best. medlemmer: 
Søren Jørgensen, Pouli Nielsensvej 113, Kysing, 
8300 Odder, tlf. 86 54 39 55, 25 41 51 51
     
Henry Sørensen, P. Baatrupsvej 20, Kysing, 
8300 Odder, tlf. 87 80 02 14, 61 63 76 36 

Nyt fra lokAlforeningerne
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Nyt fra lokAlforeningerne
LEJERFORENINGEN PRÆSTEVÆNGET, VED 
SAXILD STRAND
Formand:
Lars Bagger, Nølev Byvej 7, 8300 Odder
lab@b-l.dk

Sekretær:
Alice Thora Sundahl, Odensevej 167, 5500 
Middelfart, thora1@stofanet.dk

Villy Holm, Magnusvej 18, Saksild Strand, 
8300 Odder, vtech@post.tele.dk

Mike Fabricius Smedegaard, Smouenvej 4, 
8410 Rønde, mike@clic.dk

Kasserer:
Knud Sørensen, Plantagevej 205, Saksild 
Strand, 8300 Odder (Ingen mail)

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN
Formand:
Lis Juul Nielsen, Røddalsminde 51
8300 Odder, tlf. 24 42 56 67
mail lijuni@post.tele.dk
 
Kasserer:
Knud S. Thisgaard
Skeltoften 10, 8330  Beder
tlf. 40 73 88 10, mail: kt-finans@mail.tele.dk 

Vejudvalg:
Hans Kurt Kjeldsen
Nørrebakken 12, 8883  Gjern
tlf. 86 87 51 39
 
Sekretær:
Line Møller Johansen
Rørtvej 21 , 8300  Odder
 
Kirsten Rolfsen, Banegårdsparken 3, lejl. 7, 
8300  Odder, 86 54 21 03

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

Kasserer:
Erik Søndergård, Vibevej 137,
8300 Odder, tlf. 23 26 02 17 & 24 24 72 17

Sekretær:
Claus Kjeldsen, Solbrinken 25, 8300 Odder,
Tlf. 86 54 10 50

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

Niels Henning Jensen, Lilesøvej 40 1.
8660 Skanderborg, tlf. 86 520830

SAXILD STRANDS EJERLAUG
Formand: 
Gunner Jørgensen. Hybenvej 17, 
tlf.: 86 52 36 66, 24 24 09 66, gj@edbtotal.dk

Næstformand: 
Else Marie Hulemose. Posmosevej 13, 
tlf.: 86 99 33 51.

Kasser: 
Birgitte Lehmann. Kirkeager 1, tlf.: 86 54 54 86, 
birgitte.lehmann@mail.dk

Medlem: 
Ole Lassen, Engvej 9, 
tlf.: 86 88 44 55, 28 25 04 83

Medlem: 
Dennis Barslund, Hybenvej 15, 8300 Odder                                         
tlf.: 30 59 04 31

Suppleant: 
Henning Brown. Tlf.: 86 55 80 50, 26 84 80 50

GENERALFORSAMLING 8. JULI 2009

Beretning
Beretningen vil være en fortsættelse af de punk-
ter, der blev drøftet på sidste års generalfor-
samling, og jeg vil foreslå, at vi tager debat om 
punkterne enkeltvis, frem for en lang beretning 
efterfulgt af en lang debat.

Renovering af veje
Vejene er nu renoverede, og vi finder resultatet 
værende særdeles godt. Støj fra lastbiler og 
trailere, der kørte over hullerne i den gamle vej, 
er væk. Desuden er dannelse af støv reduceret 
markant.
Der har været enkelte problemer, med at bilister 
er kørt uden om bump både på Præstager og 
Posmosevej. Bestyrelsen holder øje med sagen, 
og hvis det bliver nødvendigt, vil der fremkom-
me forslag til yderligere forbedringer.
Vi opfordrer alle grundejere, deres gæster og 
andre der bruger vejene til at værne om disse 
især ved fornuftig kørsel.

Debat: Der blev udtrykt tilfredshed med veje-
nes beskaffenhed, men som formanden og så 
udtrykte bliver der kørt lidt stærkere en tidligere. 
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Enkelte grundejere udtalte at de ville forsøge med 
private hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvil-
ket bestyrelsen fraråder. Alle opfordres til at holde 
øje med kørslen på vejene denne den første som-
mer med ny vejbelægning.

Toiletter ved Chr. Petersensvej (kort uddelt)
Vi har været i kontakt med Odder Kommune, som 
har meddelt, at der bliver etableret toiletbygning 
ved Chr. Petersensvej. Der er opnået enighed med 
lodsejerne om placering, som kan ses på det udle-
verede kort. Sagen er nu i høring. Odder Kommune 
incl. økonomiudvalg har godkendt projektet, som vi 
forventer/håber igangsat i efteråret 2009.

Rengøring af Strand
Bestyrelsen har også drøftet rengøring af stranden 
med Odder Kommune og formanden for teknisk 
udvalg. Bestyrelsen havde i efteråret planer om 
at arrangere en fælles rengøringsdag i området i 
april måned, men efter en hyggelig gåtur i området 
i slutningen af februar, kunne vi konstatere, at der 
på dette tidspunkt ikke var behov for rengøring. Vi 
følger sagen

Stenforekomster ved stranden
Vi har talt med Odder Kommune om de store sten-
forekomster mellem Skovduevej og ned til Dyngby.
Ole Brems har meddelt, at dette er naturens gang, 
man kan og må ikke gøre noget ved dette. I øvrigt 
er sandlaget ved Saksild meget tynd og kan derfor 
nedbrydes, hvis man forsøger at fjerne sten.

Debat: Kort debat om ovenstående. Men vi må 
konstatere, at der ikke er noget at gøre ved natur-
fænomenet.

Medlemmer, der ikke betaler kontingent
Ved sidste generalforsamling var der ca. 27 med-
lemmer, der ikke havde indbetalt kontingent, her-
ved mister vi ca. kr. 8.000,-. Bestyrelsen besluttede 
derfor at sende et brev til disse med opfordring til 
at betale. Det har medført, at der nu kun er 8 med-
lemmer, som ikke har betalt.
Medlemmer kan ikke tvinges til at betale kontin-
gent. Vi har besluttet, at lave en oversigt i regnska-
bet, over alle vejnumre, som betaler kontingent på 
samme måde, som man i f.eks. idrætsforeninger 
har en oversigt over sponsorer.

Kommunikation via e-mail
Vi vil gerne informere bedre uden at dette skal 
medføre for mange udgifter. Derfor opfordrede vi 
medlemmerne til at sende deres mail adresse til 
foreningens e-mail adresse: saksildstrand@gmail.
com. 
Ca. 35 medlemmer ud af 146 har mailet tilbage. 
Derfor opfordres de resterende til at sende deres 

email adresse, navn, og adresse i Saksild til 
saksildstrand@gmail.com
Første udsendelse af e-mail bliver referatet fra 
denne generalforsamling.

Fællesareal ved Sandmarken. (kort mv. 
omdelt)
Da området, som Saksild Strand Ejerlaug 
består af, blev udstykket, besluttede sælger, 
at dette område skulle være fællesareal, hvor 
vi alle har opholdsret i dagtimerne. Denne 
opholdsret er tinglyst og kan derfor ikke 
ændres f.eks. ved salg af grundene ned mod 
stranden. Sidenhen har de grundejere, der 
bor nærmest ved stranden fået tilladelse til 
at opsætte nogle marksten med det formål at 
forhindre motorkøretøjer i at køre ved stran-
den, da dette belaster natur og miljø.
Bestyrelsen mener, at denne ordning er rime-
lig for alle, da grundejere i det øvrige område 
også spares for støv og støj – men vores 
opholdsret til området gælder fremdeles og 
kan ikke ændres. 
Opmærksomheden skal også henledes på, 
at man ikke bare kan fjerne de lovligt opsatte 
sten. Dette kan formodentlig betragtes som 
selvtægt.

Debat: Forslag om at der sættes bænke op, 
så man kan nyde udsigten. Dette er ifølge 
tinglysningen fuldt lovligt, og de enkelte 
grundejere må selv forestå dette. Derudover 
ingen kommentarer.

Generalforsamling i Odderkystens fælles-
udvalg
I april var Kurt Jensen og jeg til generalfor-
samling i Odderkystens Fællesudvalg. Dette 
udvalg er en sammenslutning af grundejerfor-
eninger langs Odderkysten og er oprindeligt 
blevet etableret for sammen med Odder 
Kommune at etablere en renovationsordning. 
Denne er for længst gennemført, og i dag 
udgiver foreningen bladet ”Odderkysten”, som 
udleveres til at medlemmer af grundejerfor-
eningerne. Odderkystens fællesudvalg, har en 
egenkapital på mere end kr. 400.000, og der 
blev fremsat forslag om, at en del af denne 
formue blev udloddet til de enkelte grundejer-
foreninger, da forslagsstiller ikke mener, at der 
er behov for en egenkapital af den størrelse. 
Vi støttede forslaget, da vi mener, disse pen-
ge mere fornuftigt kan anvendes i de lokale 
grundejerforeninger. Forslaget fik ikke flertal, 
men vi agter at bakke op om et mere præcist 
forslag ved generalforsamlingen i foråret 2010.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
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Næstformand: 
Ove Mikkelsen, Rosensgade 126 8300 Odder. 
tlf: 86 54 08 98, bomikk@gmail.com

Sekretær: 
Hanne Storm Røddalsminde 1, 8300 Odder. 
tlf: 86 54 05 40, storm@info.dk

Kasserer: 
Torben Petersen Østergårdsvej 2, 8464 Galten
tlf: 86 94 34 99

Medlem: 
Ole Andersen, Hølkenvej 40 8300 Odder. 
tlf:86 55 55 98, o.andersen@mail.dk

DYNGBY LYNGS VEJ- OG  
GRUNDEJERFORENING

Formand
Steen Madsen, Skovsagervej 7, Dyngby Strand
Tlf.: 86 55 85 37, steenmadsen1@mail.dk

Næstformand
Flemming Jensen, Kystagervej 1, 
Dyngby Strand, Tlf.:23 61 00 48 og 75 78 12 48
karup@post1.dknet.dk

Sekretær
Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, Dyngby Strand
Tlf. 51 24 03 02, kvi@mail.dk

Kasserer
Verner Kristensen, Strandagervej 15
Dyngby Strand, Tlf.: 60 75 16 37, 
vitus-k@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Aase Jensen, Skovsagervej 9, Dyngby Strand
Tlf.: 86 55 93 25 eller 25 33 92 76
jellesen@jensen.mail.dk

ÅRETS GANG I GRUNDEJERFORENINGEN

Ved generalforsamlingen den 4.juli på Bon-
dehuset ved Saksild Strand blev de personer 
fra bestyrelsen, der var på valg genvalgt og 
dagsordenen blev fulgt. Det blev nævnt, at 
næstformanden, Flemming Jensen har sørget 
for, at vi har det billigste vejbudget og de bedste 
veje – tak for det.  Her skal bemærkes, at por-
ten ved seniorhjemmet er permanent lukket for 
biltrafik. Vi har forhandlet med ledelsen om at få 
den gamle ordning tilbage – det var ikke muligt. 
Det har så betydet, at vejenes standart  er 
væsentligt bedre. Foreningens økonomi styres 
dygtigt ar kassereren, Verner Kristensen og han 

Nyt fra lokAlforeningerne
GRUNDEJERFORENINGEN
SKOVSAGER
Formand:
Erik Bargsteen, Hejrebakken 16
8220 Brabrand, tlf. 21 76 84 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

I skrivende stund har kulden bidt sig fast - det er 
koldt derude, – men lige rundt om hjørnet lurer 
foråret. Så er det, at vi forlader vinterhiet og går 
ud i forårssolen.
I haverne skyder krokus og påskeliljer op inden 
længe er vi i gang med forårsrengøring i både 
hus og have.
Skovsagers bestyrelse håber på en god og 
solrig sommer. Foreningens arrangementer ind-
ledes den 14. maj med afholdelse af den årli-
ge generalforsamling kl. 19,00 på Bondehuset 
(dagsordenen udsendes senere). 
Mød op og få indflydelse på foreningens fremtid. 
Skt. Hans afholdes på stranden ud for Stranda-
gervej. Vi tror på en hyggelig og underholdende 
aften i lighed med sidste år. 
Vores fælles ryddedag på strandgrunden bliver 
den 13. juni kl. 9,30 vi ser frem til at se nogle 
nye ansigter, skriv allerede datoen ind i din 
kalender nu. 
Vi ønsker hermed foreningens medlemmer en 
god sommer.

Bestyrelsen

STRANDPARKVEJS
GRUNDEJERFORENING, SAKSILD
Formand: 
Lotte Josephsen, Risdalsvej 49 8260 Viby J. 
tlf: 30 23 90 30, lottejosephsen@hotmail.com

Ryddedag 2009
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kunne atter fremlægge at sundt regnskab med 
god likviditet.
Generalforsamlingen 2010 vil traditionen tro blive 
lagt den første lørdag i juli – den 3. juli  kl. 10.00, 
hvor vi mødes over kaffe og rundstykker. Her vil 
det være muligt at femkomme med forslag som 
kan videreudvikle vores grundejerforenings akti-
viteter.

Skt. Hans aften
Skt. Hans aften i 2009 var en rigtig god midsom-
meraften med flot sommervejr og mindst et par 
hundrede fremmødte, som alle nød samværet. 
Der var traditionen tro fællessang, hamonikaspil, 
forfriskninger og endda en lille svingom på stran-
den.
Som noget nyt var der også en heksekonkurrence 
som var med til at sætte ”prikken over i’et” ved 
afbrænding af det store bål.

Båltale
Igen i år var der en båltale. Talen blev i år holdt 
af Kurt Vilstrup, som i en række år har været 
formand for Dyngby Lyngs Vej- og Grund-ejerfor-
ening. Formandsposten er i 2009 givet videre til 
Steen Madsen fra bestyrelse. 

Skt. Hans talen
Efter at Kurt havde budt medlemmer - og de som 
tilfældigt var stoppet op -  hjertelig velkommen, 
talte han om tiden og traditioner. Han sagde bl.a.
I et perspektiv flyver tiden af sted for langt de 
fleste af os. Men i et andet perspektiv har tiden og 
øjeblikket jo også en relation til evigheden. 
Specielt på en Skt. Hans aften som i aften, er der 
øjeblikke, hvor vi kan fornemme evigheden og det 
tidløse. Jeg vil opfordre jer til at ”mærke efter”.
Generationer har stået som i aften ved midsom-
mer og betragtet, hvordan elementerne mødes – 
havet, himlen, jorden og ilden. Vi bliver alle mindet 
om, hvordan dagens længde og årstider skifter 
efter en taktstok, som vi ikke selv helt har fat om.
Skt. Hans er et af de øjeblikke, hvor vi kan stoppe 
op - og mærke historiens vingesus. 
Det er her traditioner rigtig kan komme til sin ret. 
Traditioner er den ”lim” som giver sammenhold. 
Traditioner er mere en bare det at gentage. De 
er med til at etablere sammenhold over tid og på 
tværs af generationer.

Så lad os stoppe op et øjeblik og nyde synet af det 
fælles bål, som for 14 dage siden startede med 
en enkelt pind placeret her på stranden, og som 
siden er blevet til dette kæmpe bål.
Det er lige nu, Danmark er dejligst - med sine 
lyse nætter og smukke sommeraftener. Så jeg vil 
slutte af med at ønske alle en rigtig dejlig sommer 
- nyd den i fællesskab sammen med musikken og 
den skønne udsigt ud over havet medens bålet 
brænder ned. 
Men inden vi tænder vil Steen gerne lige sige et 
par ord om de par mystiske hekse, som også er 
en del af den danske tradition. 
Og mens ”heksene” kommer på plads, kan I jo 
også lige overveje, hvad følgende gamle digt om 
hekse og udtrykket ”Ad hekkenfeldt til” mon dæk-
ker over ?

Kurt Vilstrup takkede for ordet med dette som 
det sidste:

Ad hekkenfeldt til..

Alfred havde stablet grene
til Skt. Hansbål helt alene

Øverst som en kusk på bukken
sad livagtigt heksedukken

Far kom ud og fik det tændt
både bål og heks blev brændt
Luedans og flammespil

Grebet så familien til
Alles øjne havde glans
under sangen om Skt. Hans

Slut. 

En sidste lues blaffen
det var tid til aftenkaffen.

Pludselig fra far det lød
mens den allersidste glød
søvnigt ulmede i blæsten.. 

Hvor er Bedstemor for resten ?

LILLEMOSEGÅRDENS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Ole Lykke Petersen, Grindsnabevej 25, Dyngby
8300 Odder, tlf. 87 81 76 40, oly@nordicseed.com

Kasserer:
Lars Vinther Kristensen, Agerhoved 6, Thorsted
8700 Horsens. Tlf. 75 62 23 32, 
larsvinther@privat.dk

Her tager Steen Madsen 
en svingom med heksen 
inden bålet
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Sekretær:
Erik Svejgaard, Dalvangen 59, 8270 Højbjerg. 
Tlf. 86 27 57 24, svej@adslhome.dk

Søren Casparij, Solbrinken 26
8300 Odder, tlf. 45 42 01 45, sc@casparij.dk

Timo Kofoed, Dalsvinget 14, 8270 Højbjerg
tlf.: 86 27 06 78, timo.kofod@valtech.dk

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

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
priess.nielsen@email.dk

GRUNDEJERFORENINGEN
DYNGBY HAGE
Formand:
Steen Pedersen, Elleparken 20, 8520 Lystrup, 
tlf. 86 22 72 17, nesen@pedersen.mail.dk

Kasserer:
Herman B. Johnsen, Røddikvej 51, 8464 Gal-
ten, Tlf. 86 94 44 94, hermanjohnsen@privat.dk
 
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 47/21 75 81 31
lisbeth.holm@mail.tele.dk

Næstformand og sekretær:
Niels Angaard, Jarlsmindevej 62, Stautrup,
8260 Viby J., tlf. 86 28 44 63/40 56 67 26
niels.angaard@stofanet.dk

Kasserer:
Preben Sejthen Hansen, Dronningensgade 10,2
8900 Randers, tlf. 86 43 02 85/61 60 47 17, 
preben.sejthen@gmail.com

SPØTTRUP STRANDS 
GRUNDEJERFORENING
Formand: 
Jørgen Berg Jensen, Hovedgårdsvej 8
8600 Silkeborg, Tlf. 86 80 43 28 
bergsilkeborg@mail.tele.dk

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, grjekabj@mail.tele.dk

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

Bestyrelsesmedlem og vejansv.:
Poul Erik Jørgensen, Grumstrupvej 48, 
8732 Hovedgård, tlf. 75 66 15 06

AMSTRUP EGE GRUNDEJERFORENING
Formand:
Viggo Eslund, Søttrupvej 2, 8752 Østbirk
Tlf. 75 78 01 87, viggo.eslund@post.tele.dk

Kasserer :
Carsten Rosendal, Gammel Bedervej 9, 
8320 Mårslet, tlf. 86 29 57 30
295730@gmail.com

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

Sekretær:
Steffen U. Bertram, Randlevvej 29, 8300 Odder, 
tlf. 86 54 50 14

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

Kasserer
Hanne Bjerregaard, Viborg Hovedvej 34, Ulkær, 
7100 Vejle, tlf. 76 90 20 30/51 25 29 90
hanne@h-bjerregaard.dk
Al information fremsendes til kasseren

Næstformand:
Poul Sejrsbøl, Skovgårdsparken 51, Amstrup, 
8300 Odder, tlf. 86 92 38 92
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Oversigt over Formænd, Kasserer og revisorer
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Det burde koste mere!

Her handler det 
om mad, mad og 
atter mad

føtex food er et supermarked, der er 100% helliget fødevarer. Det er her, du finder den åbne 
slagter, bageren, det store vinudvalg, den duftende frugt- og grønt afdeling og en masse 
specialiteter, du faktisk ikke kan få i andre, danske supermarkeder. føtex food minder dog 
meget om de almindelige føtex supermarkeder, som du finder i de fleste danske byer. Du 
kan derfor også få de samme fødevarer som i en ”almindelig” føtex – til de samme priser vel 
at mærke.

Hier stehen Lebensmittel im Mittelpunkt 
føtex food ist ein Supermarkt, bei dem es nur um Lebensmittel geht. Hier finden Sie die lange geöffnete 
Fleischereiabteilung, den Bäcker, das große Weinsortiment, die duftende Obst- und Gemüseabteilung und eine Vielzahl 
von Spezialitäten, die Sie in der Tat nicht bei anderen dänischen Supermärkten finden. føtex food sieht jedoch den 
üblichen føtex Supermärkten, die es in den meisten dänischen Städten gibt, täuschend ähnlich. Sie können deshalb 
auch die gleichen Lebensmittel wie in einem ”normalen” føtex bekommen – wohlgemerkt zum selben Preis.

This is about food, food and more food
føtex food is a supermarket that is 100% dedicated to food commodities. This is where you find an open butcher’s 
department, a bakery, a large selection of wines, a deliciously smelling fruit and vegetable department, and a large 
selection of specialities that are in fact not available in any other Danish supermarket. føtex food is a lot like the ordinary 
føtex supermarkets found in most Danish towns. Consequently, the same food commodities are available as in an 
”ordinary” føtex – and, which is worth noticing, at the same prices.

Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours

føtex food Odder · Banegårdsgade 18-20 · 8300 Odder

lørdag 8.00-17.00
Samstag 8.00-17.00
saturday 8.00-17.00

lørdag 7.00-17.00
Samstag 7.00-17.00
saturday 7.00-17.00

søndag 7.00-11.00
Sonntag 7.00-11.00
sunday 7.00-11.00

w w w. f ø t e x f o o d . d k

Mandag-fredag 9.00-20.00
Montag-Freitag 9.00-20.00
Monday-friday 9.00-20.00

Bager/Bäckerei/bakery 
Mandag-fredag 7.00-20.00
Montag-Freitag 7.00-20.00
Monday-friday 7.00-20.00

Oversigt Kasserer og formand 06-04-2010

Ajourført pr. 20. februar 2009

Kassserer
Grundejerforening Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By tfl E-mail
Dyngby Hage Herman B. Johnsen Røddikevej 51 8464 Galten 86944494 hermanjohnsen@privat.dk
Skovsager Birthe Madsen Dalsvinget 10 8270 Højbjerg 86276506 birthe@maegbaek.dk
Skovgårdsparken Hanne Bjerregaard Viborg Hovedvej 34 7100 Vejle 76902030 hanne@h-bjerregaard.dk
Kysing Næs Max Andersen C.H. Rydersvej 21 9210 Ålborg 40106099 maxbruno@andersen.mail.dk
Strandparken Torben Petersen Østergårdsvej 2 8464 Galten 86943499 ingen
Amstrup Ege Carsten Rosendal Gammel Bedervej 9 8330 Beder 86295730 295730@gmail.com
Spøttrup Strand Grete Jensen Ternevej 10 8300 Odder 29455406 grjekabj@mail.tele.dk
Dyngby Overgård Hanne Nielsen Emiliehøj 10,2.th 8270 Højbjerg 86270551 priess.nielsen@email.dk
N.F.J. Camping Jørgen Asmussen Dyshøjvej 9 7400 Herning 97225061 info@nfj.dk <info@nfj.dk>
Kysing Næs af 1974 Joan  Hingeberg Snærildvej 86 8300 Odder 86725422 jh@jobmaster.dk
Dyngby Lyng Verner Kristensen Strandagervej 15 8300 Odder 87803429 vitus-k@mail.tele.dk 
Kysing Næs Nord Poul Bay Herman Bangsvej 1 8700 Horsens 86931283 gupo@privat.dk
Bakken Knud S. Thisgaard Skeltoften 10 8330 Beder 40738810 kt-finans@mail.tele.dk
Saxild Strand Knud Sørensen Plantagevej 205 8300 Odder 86540240 ingen
Kysing Næs af 1973 Inge Spence Kvædevej 35 8270 Højbjerg 86275389 spence@mail.tele.dk
Saxild Strand ejerlaug Birgitte Lehmann Boulevarden 5 8300 Odder 86545486 birgitte.lehmann@mail.dk
Lillemosegården Lars Vinther Agerhoved 6 8700 Horsens 75622332 larsvinther@privat.dk
Saxild Plantage Erik Søndergaard Vibevej 137 8300 Odder 86540289 ingen
Rude & Saxild str.hus &grundejer Vagn Christensen Højvænget 226 8300 Odder 86544047 jbvchristensen@privat.dk
Kysing hage Birtha Bjerregaard Pedersen Rønhøjvej 20 8300 Odder 87500054 birthaogib@mail.dk
Havhusene Boulstrup Strand Preben S. Hansen Dronningensgade 10,2 8900 Randers 86430285 preben.sejthen@Gmail.com

Oversigt Kasserer og formand 06-04-2010

Formand
Grundejerforening Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By tfl E-mail
Dyngby Hage Steen Pedersen Elleparken 20 8520 Lystrup nesen@pedersen.mail.dk
Skovsager Erik Bargsteen Hejrebakken 16 B 8220 Brabrand 21768410 ebargsteen@stofanet.dk
Skovgårdsparken Flemming Mouritsen Skovgårdsparken 5 8300 Odder 20298384 bfmbulldog@mail.dk 
Kysing Næs Poul Erik Hansen Strandparken 7 8000 Århus C masterconsult@mailme.dk
Strandparken Lotte Josephsen Risdalsvej 49 8260 Viby 30239030 lottejosephsen@hotmail.com
Amstrup Ege Formand Viggo Eslund Sattrupvej 2 8752 Østbirk 20162687 viggo.eslund@post.tele.dk
Spøttrup Strand Jørgen Berg Jensen Hovedgårdsvej 8 8600 Silkeborg 86804328 bergsilkeborg@mail.tele.dk
Dyngby Overgård Peder Pallesen Smedebakken 105,3 8600 Silkeborg jppallesen@webspeed.dk
N.F.J. Camping Jørgen Asmussen Dyshøjvej 9 7400 Herning 97225061 info@nfj.dk
Kysing Næs af 1974 Birgit Kjellberg Chr.Christensensvej 10 8300 Odder 8300@mail.dk
Dyngby Lyng Steen Madsen Skovsagervej 7 8300 Odder 86558537 steenmadsen1@mail.dk
Kysing Næs Nord ebbe Johnsen P. Baatrupsvej 27 8300 Odder 23376922 ebbejohnsen@hotmail.com
Bakken Lis Juul Nielsen Røddalsminde 51 8300 Odder 24425667 lijuni@post.tele.dk
Saxild Strand Lars Bagger Nølev Byvej 7 8300 Odder lab@b-l.dk
Kysing Næs af 1973 Ole Nielsen Tingskov Alle 71 8310 Trandbjerg 21705454 ole.nielsen@nexans.com
Saxild Strand ejerlaug Gunner Jørgensen Hybenvej 17 86523666 EdbTotalløsninger <gj@edbtotal.dk>
Lillemosegården Søren Casparij Solbrinken 26 8300 Odder 45420145 sc@casparuj.dk
Saxild Plantage Holger Johannesen Lundevej 67 8300 Odder 86541492 holgerjohannesen@gmail.com
Rude & Saxild strands hus og grundNiels Ulrik Bugge Egelunden 26 8300 Odder niels-ulrik.bugge@odder.dk
Kysing hage Finn Nielsen Arnegårdsvej 38 8230 Åbyhøj 86254256 f.n@mail.dk
Havhusene Boulstrup Strand Finn Holm Rathlousgade 19 8300 Odder 86544747 lisbeth.holm@mail.tele.dk

Revisorer Flemming Jensen Stenkjærvej 77 8752 Østbirk 75781248 karup@post1.dknet.dk
Revisorer Flemming Mouritsen Skovgårdsparken 5 8300 Odder 20298384 bfmbulldog@mail.dk
Revisorer Flemming Mouritsen Fyn - alt adresse 5290 Marslev 
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Banegårdsgade 2 • 8300 Odder
Tlf. 86 54 00 00
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Det burde koste mere!

Her handler det 
om mad, mad og 
atter mad

føtex food er et supermarked, der er 100% helliget fødevarer. Det er her, du finder den åbne 
slagter, bageren, det store vinudvalg, den duftende frugt- og grønt afdeling og en masse 
specialiteter, du faktisk ikke kan få i andre, danske supermarkeder. føtex food minder dog 
meget om de almindelige føtex supermarkeder, som du finder i de fleste danske byer. Du 
kan derfor også få de samme fødevarer som i en ”almindelig” føtex – til de samme priser vel 
at mærke.

Hier stehen Lebensmittel im Mittelpunkt 
føtex food ist ein Supermarkt, bei dem es nur um Lebensmittel geht. Hier finden Sie die lange geöffnete 
Fleischereiabteilung, den Bäcker, das große Weinsortiment, die duftende Obst- und Gemüseabteilung und eine Vielzahl 
von Spezialitäten, die Sie in der Tat nicht bei anderen dänischen Supermärkten finden. føtex food sieht jedoch den 
üblichen føtex Supermärkten, die es in den meisten dänischen Städten gibt, täuschend ähnlich. Sie können deshalb 
auch die gleichen Lebensmittel wie in einem ”normalen” føtex bekommen – wohlgemerkt zum selben Preis.

This is about food, food and more food
føtex food is a supermarket that is 100% dedicated to food commodities. This is where you find an open butcher’s 
department, a bakery, a large selection of wines, a deliciously smelling fruit and vegetable department, and a large 
selection of specialities that are in fact not available in any other Danish supermarket. føtex food is a lot like the ordinary 
føtex supermarkets found in most Danish towns. Consequently, the same food commodities are available as in an 
”ordinary” føtex – and, which is worth noticing, at the same prices.

Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening hours

føtex food Odder · Banegårdsgade 18-20 · 8300 Odder

lørdag 8.00-17.00
Samstag 8.00-17.00
saturday 8.00-17.00

lørdag 7.00-17.00
Samstag 7.00-17.00
saturday 7.00-17.00

søndag 7.00-11.00
Sonntag 7.00-11.00
sunday 7.00-11.00

w w w. f ø t e x f o o d . d k

Mandag-fredag 9.00-20.00
Montag-Freitag 9.00-20.00
Monday-friday 9.00-20.00

Bager/Bäckerei/bakery 
Mandag-fredag 7.00-20.00
Montag-Freitag 7.00-20.00
Monday-friday 7.00-20.00
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✶ 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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Ventipart
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
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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 
l Flot salgsmateriale
l Mange køberemner til sommerhuse i vort Køberkartotek
l Udstillingsskab ved Saksild Strand
l God udstillingsfacade med central placering i Odder by 
l Spændende boligpræsentation på Internettet
l TV reklamespots

v/ Jan Tang

EN LILLE SKID BEDRE !

Tv-inspeKTion, HøjTryKsspUling, slamsUgning

KloaK, dræn, olieTanKe, benzin/olieUdsKil-
lere

aUT. KloaKmesTer

( Alt indenfor trAnsport )

Kontor  8654  0857        Døgnvagt  4027  0857



NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SOMMERHUSET
SYGDOM & ULYKKE:
  ALARMcENTRALEN ............................. 112
  POLITI LANDSDÆKKENDE ..... ............ 114
  tryk postnr. (eks, 8300)
  POLITI, Odder ......................... 87 51 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 Red nings korps ............. 70 10 20 30
  Lægevagten ............................. 70 11 31 31
  Skadestue - visitationen .......... 87 31 50 50

 
Tandlæge claus Ommen
  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
  Dantaxi ....................................  70 25 25 25
  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

DEN ØKOLOGISKE hAVE
Rørthvej 132, Odder ................ 86 54 54 00

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

FRU MØLLERS MØLLERI
Bjergagervej 35, Odder ........... 21 78 27 60

FØTEX
Banegårdsgade 18-20 Odder ......................

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

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

hOME,
Nørregade 4 D, Odder................ 86 54 33 22 

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

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

MONTRA, ODDER PARKhOTEL, 
Thorvald Köhlsvej 25, Odder ... 86 54 47 44

MØLLEGåRDEN, 
Alrøvej 382, Odder .................. 86 55 20 83

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

ODDER TAG & FACADERENS , 
 29 86 57 29 - 29 89 54 25

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
Mobil ....................................... 20 24 77 05



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 grund eje re i saxild plantage

rude & saKs ild strands Hus- og grundejerforening

strandparKens grundejerforening

grundejerforeningen sKovsager

dyngBy lyngs vej- og grundejerforening

lillemosegårdens grundejerforening

dyngBy over gård grundejerforening

dyngBy Hage grundejerforening

spøttrup strands grundejerforening

grundejerforeningen HavHusene, Boulstrup strand

amstrup ege grundejerforening

sKovgårdsparKens grund ejer for ening


