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Det er 16.gang jeg på bestyrelsens vegne skal 
aflægge beretning om Odderkystens Fællesud-
valgs virksomhed i det forløbne år.

Vi har i årets løb holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor 
vi bl.a. har drøftet de idéer og problemstillinger, 
der blev fremført på sidste generalforsamling.
På generalforsamlingen i 2012 besluttede vi at 
yde et tilskud på 25 % (dog max. kr. 2500,00) af 
de enkelte medlemsforeningers udgifter til ind-
køb af hjertestartere. Vi har i årets løb modtaget 
en enkelt ansøgning, som har udløst et tilskud 
på kr. 2187,50.

Vi har endvidere dels udbetalt sidste del af det 
tidligere bevilgede tilskud til skovrejsning på 
Kysingnæs og dels udbetalt et tilskud på kr. 
3750,00 til hastighedsdæmpende foranstalt-
ninger ved Dyngby Strand.
Vedrørende ”bænkesagen” har vi igen været i 
kontakt med Naturstyrelsen, Aarhus Natursags-
behandling med henblik på at få tilladelse til 
at opstille nogle flere bænke langs stranden. 
Desværre med negativt resultat.
Vedrørende ”vindmøllesagen” har vi endnu ikke 
modtaget nogen reaktion fra Energistyrelsen på 
vores henvendelse af 17. september 2012, hvori 
vi meddelte, at vi var særdeles bekymrede over 
planerne om at opføre en stor vindmøllepark 
på Mejlflak ganske få kilometer fra Odderkysten.
Vi har i årets løb deltaget i arbejdet i arbejds-
gruppen ”Østjyder imod vindmøller i Århus-
bugten”, ligesom vi har meldt os ind i Støt-
teforeningen ”Bevar de kystnære Havmiljøer”, 
der er stiftet med henblik på - blandt andet – at 
finansiere arbejdet i  arbejdsgruppen.

Vores modstand imod planerne om at opføre 
tyve megahøje vindmøller på Mejlflak skyldes 
primært ønsket om at værne naturen, men 
naturbeskyttelsesmæssige argumenter har ikke 
nogen ”nem gang på jorden”, når de er oppe 
imod ønsket om at producere ”grøn vinden-
ergi”. Sidstnævnte er meget dyr at producere, 
eftersom  vindmøller kun er rentable for inves-

torerne hvis disse får en voldsom overpris for 
den producerede strøm og overprisen skal 
i sidste ende betales af forbrugerne via den 
såkaldte PSO-afgift. 

I arbejdsgruppen har vi beregnet, at selv med 
overpris på den producerede strøm er Mejlflak- 
projektet næppe rentabelt, blandt andet fordi 
beregninger har vist, at det blæser for lidt på 
Mejlflak.
Det er bestyrelsens håb, at projektet opgives, 
uanset om det sker af miljømæssige - eller af 
økonomiske årsager.

Siden sidste generalforsamling har 10:9-flertal-
let i det gamle byråd trods kraftig  modstand 
fra det borgerlige mindretal vedtaget fire nye 
lokalplaner til erstatning for den gamle lokal-
plan 3008.
Set i lyset af, at de nye lokalplaner dækker fire 
gamle etablerede Sommerhusområder, hvor 
kommunen i årevis har givet en masse dis-
pensationer og ”set igennem fingre med” en 
mængde forhold etableret i strid med den 
tidligere lokalplan er de nye lokalplaner alt for 
restriktive.

Det værste ved de nye lokalplaner er imidlertid, 
at disse er udformet på en sådan måde, at der 
ikke kan dispenseres f.eks.ved små overskridels-
er af lokalplanernes bestemmelser om bebyg-
gelsens omfang og placering.
Vi må håbe, at det nye byråd hurtigst muligt får 
vedtaget nogle nye lokalplaner, hvori der tages 
større hensyn til de faktiske forhold i Sommer-
husområderne til gavn for os Sommerhusejere, 
der trods alt – via ejendomsskatterne – bidrager 
væsentligt til kommunens indtægter.

Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne 
ønske jer alle en rigtig god, lang og solrig som-
mer.

Niels-Ulrik Bugge
Formand

Bestyrelsens beretning som aflægges på generalforsamlingen mandag den 
30. april 2014 i Odderkystens Fællesudvalg

Formandens beretning
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Udlejning
At udleje sit Sommerhus er en tillidssag. Og det 
er vigtigt at finde den rigtige udlejer, som passer 
godt på Sommerhuset - og samtidig sørger for, at 
du får en god udlejning.

Feriepartner Odder-Juelsminde er det lokale 
bureau med mere end 30 års erfaring i udlejning 
af Sommerhuse, så vi ved, hvad der kræves og 
kender feriegæsternes ønsker og behov. Vi er 
med i markedsføringssamarbejdet Feriepartner 
Danmark, som er Danmarks største kæde af 
lokale feriehusudlejningsbureauer.  
Vi er altid lige i nærheden af gæsterne og Som-

merhuset. Og vores vigtigste opgave er at give 
både ejer og lejer en god oplevelse. 

Køb af Sommerhus
Udover at udleje Sommerhuse rådgiver vi også 
gerne, hvis du ønsker at investere i et Sommerhus 
med udlejning for øje. Vi kender feriegæsterne 
krav og ønsker og kan være med til at sikre at 
huset lever op til de krav. Derfor er det altid en 
god idé at rådføre dig med en udlejer, inden køb-
skontrakten underskrives. 

Vi giver gerne en gratis og uforpligtende udle-
jningsvurdering, som I kan tage med i banken.

Få råd og vejledning hos dit 
lokale udlejningsbureau, hvis

...du overvejer at udleje dit Sommerhus, overvejer at købe, overvejer at 
bygge et nyt Sommerhus eller hvis du ønsker at renovere Sommerhuset, 

og hvis Sommerhuset er til salg.
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Hotel Opus Horsens  |  Egebjergvej 1  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf.: 76 25 72 00Himmel & Hav  |  Kystvejen 200  |  Kysing Strand  |  8300 Odder  |  Tlf.: 86 54 40 80 

Kontakt Restaurant Himmel & Hav: 
Kystvejen 200 · 8300 Odder   
kontakt@restauranthimmeloghav.dk
Du kan også følge os på facebook:  
www.facebook.com/himmeloghav

Tilmeld dig Himmel & Havs kundeklub
Bliv opdateret med lækre menuer, 
spændende events og gode tilbud. 
Scan koden her:

www.restauranthimmeloghav.dk

Hold din fest her, eller få maden 
leveret fra vores dejlige køkken.

Bordbestilling T: 86 54 40 80
Selskabsaftaler T: 40 46 48 44

Restaurant

Himmel & Hav
– Det intime sted – med den fantastiske udsigt!

•Entré til Fængslet
• Aftenmenu: 2 retter eller buffet  

efter køkkenchefens valg
•Overnatning og stor morgenbuffet

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr. 595,-
Opredning (3 – 12 år) børn kr. 150,-

Kampagnekode: Fængsel
Book på 76 25 72 00
Tilbuddet gælder 12.10 – 20.10.2013

Fængslende FeRIedAge

 kr. 595,-pr. person i  delt dobbeltværelse

GODKENDT!!!

Nyt Sommerhus
Også hvis I overvejer I at bygge nyt Sommerhus 
er det vigtigt at vælge de rigtige løsninger fra 
starten, hvis man har eller på sigt kunne have 
planer om at leje Sommerhuset ud. Selv om man 
i første omgang ikke tænker i udlejning så kan 
ønsket om at udleje opstå senere og så er det en 
fordel at have de optimale betingelser fra starten. 
Så her er det også en god ide at rådføre jer med 
en Sommerhusudlejer, der kender gæsternes 
ønsker og krav. 

Hvis du overvejer at renovere dit Sommer-
hus
Et nyrenoveret og velholdt Sommerhus lejer bare 
meget bedre ud. Ingen tvivl om det. Så her er det 
også en god ide at tage en snak med os, inden I 
går i gang. Vi kan helt sikkert give dig flere gode 
tips og idéer.

Dermed sikrer du, at din indsats og investering 
giver den bedste udlejning og det størst mulige 
afkast. 

Sommerhuset er til salg
Hvis Sommerhuset er til salg kan man også med 
fordel udleje. Man binder sig kun for de uger der 
er udlejet og kan eksempelvis sætte Sommerhu-
set til udlejning en måned af gangen eller blot 
de uger man ønsker. Der er mange muligheder.

Så tøv ikke med at kontakte os. Vi ved, hvad 
feriegæsterne vil have og giver gerne vores 
erfaring videre til dig. Og så er det jo heller 
ikke uvæsentligt at de første 20.000,- kr. i 
lejeindtægt er skattefri, når man lejer ud 
gennem bureau.

Edith Derdau
Feriepartner Odder-Juelsminde

Himmel og Hav åbner sæsonen 2014 skærtors-
dag den 17/4 kl. 12. Vi holder weekend åbent 
indtil høstfesten medio oktober. I skolernes 
sommerferie er der åbent alle ugens dage. 
Hele året laver vi selskaber i huset, samt ud af 
huset efter aftale. Tilbagevendende arrange-
menter er ; Smedenes Vikingemarked 2.week-
end i maj – Smørblomstens Madmarked 1. 

søndag i juni – Sankt Hans Fest med båltale, 
levende musik og fællesspisning. Vi afholder 
desuden specielle events i ”hjemmerestau-
rantregi” henover året. Alt dette kan naturligvis 
følges på vores hjemmeside og facebookprofil. 
Vi ses til påske.

Med venlig hilsen
Restaurant Himmel og Hav
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Internet rangerer på linje med TV, når tyskere, 
danskere, nordmænd og hollændere skal vælge 
feriehus. 
Efterspørgslen er steget markant, erfarer Feri-
epartner Odder-Juelsminde, der står for udlejnin-
gen af godt 250 Sommerhuse ved Odderkysten.

-Vi har altid kunnet se en tendens i forhold til, 
hvilke ting Sommerhusgæsterne efterspørger. 
Hvor det førhen var nogle andre parametre, 
som gæsterne valgte Sommerhus ud fra, er 
internetforbindelsen nu blevet en afgørende fak-
tor. Efterspørgslen er blevet meget høj og rigtig 
mange gæster tager det nu næsten for givet, at 
der er internet, fortæller direktør hos Feriepartner 
Odder-Juelsminde, Edith Derdau og fortsætter: - 
På blot et par år er det ændret meget. Gæsterne 
kræver internet og de fordele, det betyder også 
mht. at Sommerhuset så har adgang til de TV-
kanaler, som efterspørges. Der er nu en helt 
tydelig tendens til, at gæsterne vælger hus efter, 
om der er internet eller ej. Derudover udlejes en 
del af husene også til gæster, der skal arbejde i 
området, og i de tilfælde er internetforbindelse 
et must.

Stor efterspørgsel
i Sommerhuse

Faktaboks
Fibernettet giver en stabil og hurtig forbin-
delse, som gør det nemt og lige til at tjekke sin  
eller endda arbejde fra Sommerhuset. 
Samtidig er det oplagt at bruge internettet 
som en slags turistbureau for at undersøge, 
hvad der sker i ferieområdet. 
Sommerhusområderne ved Odder har også 
mange tyske gæster, som gennem fiberbred-
bånd tilbydes en bred pakke af tv-kanaler. 
ZDF, ARD, SAT 1 og RTL findes derfor på skær-
men sammen med DR og TV2.

En naturlig del af ferien
For Edith Derdau at se er der også en god grund 
til, at internettet er blevet en naturlig del af 
feriens muligheder. - Det handler ikke blot om, at 
børnene skal spille online, og en skal tjekkes, men 
om at kunne planlægge ferien og finde infor-
mation om områdets muligheder: Legolands 
åbningstider, booking af færgebilletter, kørselsve-
jledning til Den Gamle By,  åbningstider i Odders 
butikker osv. Vi er så vant til, at alle informationer 
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· Lejemålet på de 3 materialer skal starte samtidigt
· Billigst materiel efter alle 3 er afmeldt, er gratis
· Der betales for evt. forbrug, transp. etc. af materiel
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Gældende regler 1-2-GRATIS:
★ Lejemål på de 3 matr. skal starte indenfor 2 dage
★ Billigst materiel efter alle 3 er afmeldt, er gratis
★ Der betales for evt. forbrug, transp. etc. af materiel
★ Kan ikke kombineres med andre rabatter

l Strandvejen 133

l 8300 Odder

l Tlf. 8654 1818

l mail@jctegnogbyg.dk

er tilgængelige hele tiden, at vi også forventer at 
kunne planlægge ferien på samme måde, siger 
Edith Derdau.
 
Salg i fiber til Sommerhuse
At en solid internetforbindelse er blevet et vigtigt 
punkt både for turister og Sommerhusejere er 
helt i tråd med den interesse, den lokale fiber-
leverandør Østjysk Energi, oplever. Ifølge salg-
schef Flemming Seidelin, så er der sket et skifte 
fra, at Sommerhusgæster tidligere kunne leve 
med få kanaler og ingen netforbindelse i ferien. 
– ”Engang var et Sommerhus sparsommeligt 
indrettet med kun det mest nødvendige. I dag 
er det ikke længere nok med vaskemaskine, 
opvaskemaskine og eventuelt en pool. Som-
merhusgæsterne vil have fiberforbindelse med 
adgang til tv-oplevelser i HD-kvalitet, så man slip-
per for paraboler og bøvl med vejret, der spiller 
ind. Der er også mange lejere, der gerne vil have 
internet, når de er på ferie. På den måde bliver 
Sommerhuset også opgraderet til et sted, hvor 
man udmærket kan arbejde lidt, mens man slap-
per af og hygger med familien,” siger salgschef 
Flemming Seidelin fra Østjysk Energi, der er et af 
energiselskaberne bag Waoo!



8

Kommunens pligter
Odder Kommune er vejmyndighed for privat 
fællesveje i Sommerhusområder, men har ikke 
pligt til at vedligeholde, renholde eller vinterv-
edligeholde vejene. Som vejmyndighed kan 
kommunen om nødvendigt sørge for at vejene 
fremstår som sikre færdselsarealer for fodgæn-
gere, cyklister og kørende, på grundejernes reg-
ning.

Grundejernes forpligtigelser
Grundejere med grunde der grænser op til en 
privat fællesvej, er efter privatvejsloven ans-
varlige for vejens vedligeholdelse og renholdelse, 
herunder vintervedligeholdelse. I de fleste Som-
merhusområder er det en grundejerforening 
eller et vejlaug der står for vedligeholdelsen.

Grundejerne må ikke ændre på vejens udseende, 
hverken ved beplantning eller anlæg af bump 
eller lignende, ligesom opsætning og ned-
tagning af autoriserede skilte m.m. ikke må finde 
sted uden en tilladelse fra Odder Kommune 
og Østjyllands Politi. En ansøgning kan sendes 
til Odder Kommune der efterfølgende drøfter 
sagen med politiet.

Ansøgning kan sendes til 
gitte.rasmussen@odder.dk

Uenighed
Ved uenighed mellem de vejberettigede om 
vejens vedligeholdelse (herunder beplantning 
ud mod vejareal), renholdelse og vintervedlige-
holdelse, kan der rettes henvendelse til Odder 
Kommune ved Gitte Rasmussen.

Ved manglende vedligeholdelse, samt man-
glende klipning af beplantning kan kommunen 
udstede et påbud til de ansvarlige grundejere 
om at få arbejdet udført. Er arbejdet ikke udført 
indenfor en given frist, vil kommunen sørge for 
at arbejdet udføres og sende regningen til de 
ansvarlige grundejere. Se desuden afsnit om vin-
tervedligeholdelse af Sommerhusområder, samt 
vejledning om beskæring af hegn og buske.

Ved uenighed mellem de vejberettigede om 
vedligeholdelsen af en privat fællesvej, kan 
der rettes skriftlig henvendelse til kommunen. 
Kommunen kan efterfølgende, såfremt det 
skønnes nødvendig for at sikre færdselsarealer 
for fodgængere, cyklister og kørende, sørge for 
at vejen istandsættes på grundejernes regning.

Privatvejsloven
Ovenstående har hjemmel i privatvejsloven. 
Efter privatvejsloven skelnes der mellem 2 typer 
af private fællesveje - private fællesveje i byer 
(indenfor byzone-områderne og i Sommerhu-
sområder) og private fællesveje på landet.

Du kan læse privatvejsloven på:
www.retsinformation.dk

Vedligeholdelse af veje
i Sommerhusområder

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

I gårdbutikken finder du:
Nymalet mel af korn fra egne marker
Smagfulde brød & lækre kager
Slagterivarer af egne dyr
Hjemmelavede delikatesser
Vin, øl, mm.

En skøn restaurant med gårdhave og
opvarmet gårdhavetelt, levende lys og

hyggelig stemning. Vi kalder vores køkken
”Det moderne landkøkken” baseret på

gode lokale råvarer med masser af smag.

Restaurantens åbningstider: (tor, fre, lør)
Lørdagsbrunch 10.00 – 12.00
Lækkert frokostkort 12.00 – 15.00
Kaffe og kage 12.00 – 17.00
Aktuelle aftenmenuer 18.00 – 21.30

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

Bjeragervej 35 . 8300 Odder . 6160 0361
info@madhimlen.dk . www.madhimlen.dk
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Tlf: 86 54 13 00
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Træer og buske på private arealer langs vejene i 
Sommerhusområderne skal beskæres, så de ikke 
er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har 
bredt sig ud over vejanlægget er det ikke kun til 
gene for de forbipasserende, men også for trafik-
sikkerheden, vedligehold af vejanlægget, udsyn 
til skilte mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforhold-
ene være forringet på grund af beplantningen, 
hvilket har betydning for trafiksikkerheden.

Hvad skal grundejerne gøre? 
Fortov/rabat og kørebane skal kunne bruges i 
fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes 
tilbage til skellinjen. Frihøjden over kørebanen 
skal være mindst 4,20 m. Frihøjde over fortov, 
cykelstier og rabatter skal være mindst 2,75 m. 
Dog gælder frihøjden over kørebanen på 4,2 
m også for den nærmeste meter udenfor køre-
banekanten.

Vær særlig opmærksom på at holde beplantnin-
gen klippet omkring, vejskilte, brandhaner og 
postkasser mv.

Oversigtsarealer 
Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved 
vej, skal sørge for at eventuel beplantning på 
arealet holdes nedklippet. I almindelighed må 
træer buske og lignende højst være 1 meter over 
vejens niveau.

Hvad kan kommunen: 
Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind, 
hvis der opstår væsentlige gener for færdslen 
eller oversigten på vejen/fortov, grundejeren ikke 
overholder reglerne om beskæring, der kommer 
en klage over manglende beskæring, og gener 
som følge deraf.
Hvis grundejeren ikke har udført sine forp-
ligtigelser, kan kommunen udføre arbejdet for 
grundejerens regning. 

Vil du vide mere? 
Reglerne om vedligeholdelse af beplantning og 
hegn langs veje, findes i lov om offentlige veje (§ 
103, stk. 2) i lov om private fællesveje (§ 61) og i 
lov om hegn (§ 11, stk. 1).

Vejledning for 
beskæring af træer og buske



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.

Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?

Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?

Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?

..sammen med Nykredit

Nybolig Odder
Rådhusgade 2

8300 Odder
Tlf.: 8654 2666Se mere på www.nybolig.dk

Ny bolig 
mellem himmel og hav?

11
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Sommerhusområderne i Odder Kommune 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 ansvaret for at sørge for, at der 
er ryddet sne og gruset eller saltet på sti og 
mindst halvdelen af kørebanen ud fra ejendom-
men.

Denne pligt kan overdrages til en anden person, 
der bor i nærheden af ejendommen, såfremt 
grundejeren ikke bor på eller i nærheden af 
ejendommen, hvilket er det normale for Som-
merhusområder.
Spørgsmål om eventuel erstatning for skader 
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 vinterv-
edligeholdelse og renholdelse af veje, stier 
og pladser”, fastsat nærmere retningslinjer 
for gennemførelse af snerydning og glatføre-
bekæmpelse på vore veje, stier og pladser.
Regulativet kan ses på www.vejogpark.odder.dk 
under Vinter – Det gør kommunen.
Regulativet er udarbejdet efter Lov om vin-
tervedligeholdelse og renholdelse af veje samt 
privatvejsloven. I kan læse nærmere om lovene 
på www.retsinformation.dk
Desuden kan I finde andre nyttige oplysninger 
om vintervedligeholdelse i Odder Kommune på 
Vej & Parks hjemmeside:

Formand for Miljø- og Teknikudvalget 
Elvin J. Hansen Odder Kommune

Vintervedligeholdelse 
i Sommerhusområderne

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
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Sommerhuse må bruges hele sommeren og 
i begrænset omfang om vinteren. 
Der er dog visse undtagelser, som giver ret til 
helårsbeboelse.
I Danmark må alle Sommerhusejere og lejere 
benytte Sommerhuset om sommeren. Men om 
vinte-ren, dvs. fra 1. oktober - 31. marts, må 
beboelse i Sommerhuse ifølge planlovens § 40 
kun ske som ”kortvarige ferieophold”.
Det er Odder Kommune, der fører tilsyn med 
loven.

Hvad står der i planloven?
Bestemmelsen om, at Sommerhuse ikke må 
bebos hele året, håndhæves restriktivt. Bestem-
melsen skyldes bl.a. et krav fra EU pga. den dan-
ske særregel, der fastsætter, at udlændinge ikke 
må købe Sommerhuse i Danmark. Derfor kræver 
EU, at kommunerne fører kontrol med, at alle 
danske Sommerhusområder primært anvendes 
til fritidsformål. Endvidere skal forbuddet mod 
helårsbebo-else i Sommerhusområder sikre, at 
karakteren af disse områder bevares.
Kommunerne har i øvrigt ikke samme servi-
ceniveau for snerydning m.v. i Sommerhusom-
råder, som i resten af kommunen.

Bo lovligt i Sommerhus om vinteren
Sommerhuse kan lovligt anvendes til beboelse 
i perioden fra 1. april - 30. september. Uden for 
denne periode kan Sommerhuse som hovedre-
gel kun anvendes til kortvarige ferieophold m.v., 
hvilket vil sige sammenlagt 3 - 4 uger samt week-
ender og helligdage. Det betyder, at en bolig i 
et Sommerhusområde lovligt kan benyttes til 
beboelse af ejeren eller en eller flere lejere i sam-
menlagt ca. 30 uger årligt.

Pensionistreglen
Imidlertid gælder særlige regler for pensionister.
Ifølge planlovens § 41 har pensionister en per-
sonlig ret til at bo i Sommerhuset hele året, hvis 
vedkommende:
•  enten har ret til folkepension
•   eller modtager efterløn eller pension og er 

over 60 år
•   eller modtager førtidspension i henhold til lov 

om social pension
•   … og har ejet Sommerhuset i mindst 8 år.

Pensionistreglen giver samtidigt en ægtefælle, 
samlever og ikke voksne børn lov til at bo i som-
merhuset sammen med pensionisten. Hvis pen-
sionisten fraflytter eller sælger Sommerhuset, 
skal hele husstanden flytte. Hvis pensionisten 
dør, kan ægtefælle, samlever eller ikke voksne 
børn fort-sat bo lovligt i Sommerhuset.

Pensionister behøver alene at tilmelde sig 
Folkeregisteret på Sommerhusadressen, hvis de 
be-skrevne betingelser er opfyldt. De behøver 
ikke at søge om tilladelse til helårsbeboelse. 
Pensionister skal, hvis kommunen forlanger det, 
være i stand til at dokumentere:
•   hvor længe vedkommende har ejet Sommer-

huset
•   at de nævnte betingelser for at være pensionist 

er opfyldt.

Pensionister har altså ikke en generel ret til at 
bosætte sig i et hvilket som helst Sommerhus.
Pensionister kan heller ikke overføre sin 8 års 
”anciennitet”, hvis vedkommende vil købe et 
andet Sommerhus.

Beboelse i Sommerhus
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SKAL VI OGSÅ LEJE DIT 
SOMMERHUS UD?

FÅ ET GRATIS UDLEJNINGSTJEK
www.feriepartner.dk/odder

De første 20.000 kr. er skattefri

O
D
DER-JUELSM

IN
D
EO

D
DER-JUELSM

IN
D
E

  Gennem mere end 10 
år har vi haft den glæde at 
samarbejde med Feriepart-
ner Odder-Juelsminde om 
udlejning af vort sommer-
hus. Det har vi været meget 
tilfredse med. Samarbejdet 
har foregået gnidningsløst, 
fleksibelt og professionelt. 
Mogens Videbæk, 
sommerhusejer 

Kontakt: 

EDITH DERDAU
Tlf.: 87 80 26 00

edith.derdau@feriepartner.dk
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De mange Sommerhuse – mere end 2200 i alt 
– der findes langs med Odderkysten, er et stort 
aktiv for Odder Kommune. 
Det er her, Sommerhusejerne slapper af og ’lader 
batterierne op’.
Det er her, vore mange gæster i sommermåned-
erne holder ferie, og hvor de får nogle gode 
indtryk med sig hjem. 
Og det er her, der sker en helt masse, især om 
sommeren! 

Mange Sommerhusejere vælger at udleje deres 
huse om sommeren, og det er en stor glæde at 
kunne konstatere, at udlejningen – i modsæt-
ning til mange andre steder i landet – fortsat 
udvikler sig meget positivt. Mange lejere kom-
mer igen år efter år, og jeg er ikke i tvivl om, at 
når de vender tilbage, er det dels fordi de oplever 
en høj kvalitet i Sommerhusene, dels fordi de kan 
lide området og dets mange tilbud.

Sommerhusejerne og deres gæster udgør en 
meget vigtig målgruppe for de handlende, og 
det er en fornøjelse at se, hvordan den lokale 

handelsstandsforening Køb Odder med en lang 
række arrangementer året igennem,  formår at 
gøre det til en rigtig god oplevelse at gå på ind-
køb i de lokale butikker. 
Odder Kommune arbejder til stadighed på at 
forbedre Odders bymidte. Senest har vi ind-
viet det nye flotte Polititorv, der nu byder på 
mulighed for at tage sig en pause midt i trav-
lheden, mens man kigger på den blidt strøm-
mende å og den vandspruttende trold. 
Det er altid en fornøjelse for mig at komme 
rundt i Sommerhusområderne. Det er tydeligt 
for enhver, at Sommerhusejerne går meget op 
i at vedligeholde deres huse og ejendomme på 
smukkeste vis.  Jeg vil hermed gerne sige tak 
til Sommerhusejerne, fordi de på denne måde 
bidrager til den ganske særlige stemning, der er i 
vores kommune om sommeren.
Jeg håber, du får et dejligt ophold i Sommer-
huset – og ønsker dig god fornøjelse på din 
opdagelsesrejse langs Odder-kysten eller rundt i 
vores kommune!

Uffe Jensen, Borgmester

Tak til Sommerhusejerne
og deres gæster

CYKLER ApS

CYKLER OG TILBEHØR
BICYCLES AND ACCESSORIES
FAHRRÄDER UND ZUBEHÖR

RÅDHUSGADE 5 • 8300 ODDER • TLF. 86 54 03 72
www.selandiacykler.dk
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Kom over dæmningen til smukke Alrø og bliv forkælet med en dejlig 
gastronomisk oplevelse i de rustikke og stemningsfulde omgivelser.
Vi serverer lækker frokost, eftermiddagskaffe & kage samt dejlige, 

klassiske og rustikke middagsretter. 
Du kan også få en picnickurv med ud i Alrøs fantastiske natur.

spisested • mad ud af huset • selskaber • café • events • butik

Alrøvej 382 • Odder • Tlf. 8655 2083 • info@grisestalden.dk • www.møllegårdenpåalrø.dk
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Reguleringen af, hvor man som privatperson 
må færdes i Sommerhusområderne reguleres 
dels af privatvejsloven og dels af Naturbeskyt-
telsesloven. 
Privatvejsloven gælder i den bebyggede del 
af Sommerhusområdet. Naturbeskyttelsesloven 
gælder i de områder, hvor man som besøgende 
får følelsen af, at man er ude i naturen, dvs. på 
stranden, i skoven, mellem dyrkede marker og på 
udyrkede naturarealer. 
Naturbeskyttelsesloven
I Danmark har enhver ret til af færdes langs 
strande, i skove, i det åbne land og på udyrkede 
arealer. Færdslen skal ske til fods eller på cykel, 
de steder hvor cykling er tilladt. Adgang-
sreglerne reguleres af Naturbeskyttelseslovens 
adgangsbestemmelser. Der gælder forskellige 
adgangsbestemmelser for de enkelte områder. 
Her gennemgås hvad der gælder for strande, 
udyrkede arealer, det åbne land og skovene, idet 
disse områder findes langs kyststrækningen i 
Odder Kommune og dermed må have interesse 
for Sommerhusgæsten. 

Strande
Strande, dvs. strandbredder og andre kyst-
strækninger, er ifølge Naturbeskyttelseslovens § 
22 åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og 
badning”. Med kortvarigt ophold menes ophold 
op til en dags længde. Opholdet må gerne finde 
sted om natten. Det er ikke tilladt at slå telt op 
på stranden. Det er heller ikke tilladt at cykle på 
stranden. 

Det er ikke tilladt at tage ophold, hvis stranden 
ligger nærmere end 50 m fra et Sommerhus, 
hvis Sommerhus og strandbred ejes af samme 
ejer. At man ikke må tage ophold, er ikke ensbe-
tydende med, at man ikke må bade eller krydse 
ind over et areal, som ligger tættere end 50 m 
fra et Sommerhus. Det må man gerne langs 
hele kyststrækningen. På offentlige strande og 
på umatrikulerede strandarealer må man gerne 
opholder sig under 50 m af et Sommerhus.  
 
Hunde på stranden
I perioden 1. april - 30. september skal hunde 
føres i snor på hele strandarealet. Det er dog 
tilladt at hunden bader (uden snor), hvis det 
foregår længere ude end den daglige lavvand-
slinje. Årsagen til dette er, at naturbeskyttelses-
lovens adgangsbestemmelser ikke gælder på 
søterritoriet. Fra den 1. oktober til den 31 marts 
må man medtage løse hunde på strandbredden.  
Hunde må dog kun løbe uden snor, hvis de er 
under fuld kontrol. Det kan straffe med bøde, 
hvis reglerne omkring hund i snor overtrædes.  
Hunde skal føres i snor på private, enkeltmand-
sejede veje og stier. På veje og stier i det åbne 
land er det tilladt at medbringe hunde uden snor 
Det forudsættes at hunden er under fuld kontrol 
efter reglerne i Hundeloven. 
Hunde skal føres i snor hele året. 
 
Udyrkede arealer
Udyrkede arealer er områder med en naturlig 
plantevækst. Dyrkede græsmarker betragtes ikke 

Hvor og hvordan må jeg 
færdes i Sommerhusområder
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som et udyrket areal. Ifølge Naturbeskyttelses-
lovens § 24 må man færdes til fods på udyrkede 
arealer fra kl. 6.00 til solnedgang, hvis der er lovlig 
adgang til arealerne. Dvs. at der f.eks. skal være 
en vej eller en sti, som leder forbi det udyrkede 
areal. 
Man må ikke cykle på et udyrket areal, men man 
må gerne trække sin cykel. Ophold på udyrkede 
arealer må ikke finde sted under 150 m fra Som-
merhuse, hvis altså, det er den samme person 
som ejer både det udyrkede areal og Sommer-
huset. 

Veje og stier i det åbne land
Ifølge § 26 i naturbeskyttelsesloven er det tilladt 
at færdes til fods og på cykel på veje og stier og 
private fællesveje og -stier i det åbne land. Om et 
område er åbent land eller by/Sommerhusom-
råde er uafhængigt af om det er by eller land-
zone, men ene og alene af, om området opfattes 
som åbent land af den besøgende. 
Reglerne i naturbeskyttelseslovens § 26 gælder 
ikke for veje og stier i skove, idet skovene har sine 
egne adgangsbestemmelser. 
Adgangsretten gælder hele døgnet. 
 
Ridning
Det følger af mark- og vejfredslovens § 17, at 
ridning er tilladt på veje og stier (der fremtræder 
som egnet til ridning), men kun hvis ejeren ikke 
har forhindret dette gennem skiltning.
Skove
Skovarealerne langs kyststrækningen i Odder 
er alle private og her gælder det at det er tillad 
at færdes til fods ad stier og veje i tidsrummet 
fra kl. 6 til solnedgang. Færdsel må ikke finde 
sted på udyrkede arealer i skoven, selvom de er 
uhegnede. 
Det gælder dog, at små private skove under 5 ha 
kan lukkes helt af for offentligheden. Dette skal 
vises ved skiltning. 
Man må cykle i skovene, hvis stien fremtræder 
som egnet til cykling med almindelige cykler. 
Man må ikke cykle inde i selve skoven, heller ikke 
på en mountainbike. 

Man må ikke tage ophold i skoven under 150 
fra beboelses- og driftsbygninger, hvis hus og 
skovarealet omkring ejes af den samme ejer.  
Ridning er kun tilladt på strandarealet fra d. 1. 
september til den 31. maj.  
Ridning er som udgangspunkt ikke tilladt i pri-
vate skove, medmindre skoven gennemløbes 
af en privat fællesvej. Dog kan den private ejer 
forbyde ridning ved skiltning. 
Ridning er ikke tilladt på udyrkede arealer. 

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at læse mere om adgangsbestem-
melserne i det åbne land, kan Naturstyrelsens 
vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyt-
telsesloven læses på følgende link; http://www.
naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/Adgang/
Hvormaajegfaerdes/Afsnit6.htm#612

Privatvejsloven
I Odder Kommune har alle Sommerhusområder 
status som private fællesveje i byzone. Efter 
privatvejslovens bestemmelser har alle ejen-
domme med en vejret til en privat fællesvej eller 
privat fællessti, retten til at benytte denne som 
færdselsareal for ejendommen.
En vejret stiftes typisk ved en privat aftale mel-
lem vejejer og ”bruger”. Men vejret kan også 
erhverves ved hævd, eller være stiftet på offentli-
gretligt grundlag, f.eks. ved ekspropriation.
Dokumentation for vejret kan foreligge som en 
tinglyst servitut på den ejendom vejen løber 
over, ved vejejerens anerkendelse af vejretten 
eller være fastslået i en dom. 
Om en ejendom har en sådan vejret, er et 
spørgsmål om fortolkning af skriftlige og/eller 
mundtlige aftaler. Hverken kommunen som 
vejmyndighed eller Vejdirektoratet kan efter 
privatvejsloven tage stilling hertil. I tilfælde af 
uenighed mellem sagens parter må spørgsmålet 
afklares af domstolene. 

Du kan læse mere omkring privatvejslovens 
bestemmelser her:
www.retsinformation.dk 



20

Lystfiskeri ved Odderkysten

Der er rige muligheder for fiskeri ved kysten, 
både fra båd eller fra stranden.

Under alle omstændigheder kræves det, at man 
er i besiddelse af gyldigt fisketegn, hvis man er 
over 18 og under 65 år. Fisketegnet koster p.t. 40 
kr. for et dagkort, 130 kr. for et ugekort og 185 
for et årskort. På hjemmesiden www.fisketegn.
dk kan man se, hvor man kan købe fisketegnet.

På kortet er angivet nogle gode fiskepladser for 
fladfiskeri og fiskeri med blink og fluestænger 
- især med mulighed for havørred, multe og 
hornfisk. 

Det kan anbefales at bruge spinnestang med 
blink på 7-20 g, bombardaflåd eller almindeligt 
kystfluegrej.

Kysingnæs: Her kan man parkere på havnen i 
Norsminde og gå ud til næsset. Husk frednings-
bæltet, der går 500 m fra havneindløbet og 
næsten ud til spidsen af næsset. Men man skal 
ikke snyde sig selv for muligheden for at fiske i 
selve havnen, særlig bassinet mellem den gamle 
bro og slusen kan overraske med sild og lyssej.

Kysing Strand: Offentlig parkeringsplads ved 
restauranten ’Himmel og Hav’. Der er gode 
muligheder for fiskeri både til højre og venstre 
for den store sten. Til venstre især havørred, mens 
der til højre også er gode muligheder for fladfisk. 
Her kan fiskes fra stranden uden waders.

Dyngby Hage: Offentlig parkering ved Hølken 
Strand. Herfra ca. ½ times målrettet gang, men 
der er gode fiskemuligheder undervejs. Ved Dyn-
gby Hage kan man med fordel fiske ved lavvande 
og gå ud på 1. revle, men tag bestik af omgiv-
elserne, og sørg for at komme i land, før der bliver 
højvande.

Hølken Strand: Parkering lige ved strandkant-
en. Ved højvande er der et glimrende fiskeri fra 
stranden - waders ikke nødvendige - men der er 
også fine muligheder for at vade ud til 1. revle 
ved lavvande, hvorfra der i perioden juli til og 
med september også er mulighed for at fange 
makrel.

Hou Sydstrand: Parkering for enden af Strand-
gade. Der er formidable muligheder for hornfisk 
fra sidst i april til sidst i juni. Her er også mulighed 
for havørred. Fra tidligt forår kan man også stryge 
rejer her.

Gyllingnæs: Parkering ved Vadegrund ved Ler-
drup. Man skal helt ud på næsset for at nå en 
fremragende fiskeplads - det tager en god ½ 
time, men vandreturen er også en fin naturop-
levelse.

Alrødæmningen: Parkering ved dæmningen. 
Fiskeri på begge sider af dæmningen. Lerdrup 
Bugt på østsiden af dæmningen er stedet for 
hornfisk i sæsonen - silketråd anbefales. Vest for 
dæmningen er der fremragende muligheder for 
at fange havørred, særlig hvis man følger stran-
den på nordsiden.

Dampskibsbroen: Parkering for enden af vejen 
gennem Alrø. Her fisker man til højre for Damp-
skibsbroen, waders er påkrævet.

Svend Sørensen og Karen Rasmussen
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Skanderborg – Odder Køl & El reparation ApS                                                                                           
CVR nr. 34 28 89 06, Dyngbyvej 12, Saxild, 8300 Odder

KØLEMANDEN.DK
HUSK 
det lovpligtige årlige eftersyn 
på din varmepumpe.

RING TIL MICHAEL FOR AT HØRE NÆRMERE PÅ:

40 17 58 10
UDLEJNING AF SOFTICE-MASKINE, SLUSHICE-MASKINE, 

APPELSINPRESSER, POPCORN-MASKINE, SAMT KØLE-/FROST-TRAILER. 

Vi udfører service på din
eksisterende varmepumpe.

Vi leverer og installerer din nye varmepumpe. 

Vi servicerer din aircondition i bilen,
campingvognen osv.

Uforpligtende tilbud gives.
 
ISO9001 certificeret. DØGNSERVICE
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I de senere år er der kommet en række tiltag, 
som skal være med til at beskytte vandværk-
ernes væsentligste ressource, grundvandet. 
Lokalt drejer det sig bl.a. om udarbejdelse af 
en indsatsplan for Boulstrup-området, som er 
et område med særlige drikkevandsinteresser, 
indførelse af boringsnære beskyttelsesområder 
(såkaldte BNBO’er) og skovrejsning, som dels er 
det ønske fra staten om mere skov i Danmark, 
og dels er meget effektivt som beskyttelse af 
grundvandet. Vi har haft et fint samarbejde med 
myndighederne om de forskellige tiltag.
Den blå linje markerer området med særlige 
drikkevandsinteresser i Boulstrup-området
Endvidere skal vandværkerne i 2014 indføre et 
såkaldt DDS-system, som er et ledelsesmæssigt 
system, der skal være med til at forhindre foru-
reningssituationer.

Vandanalyser
I henhold til ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg” skal der hvert 
år udføres en række vandanalyser, ligesom der en 

gang om året skal gives oplysninger til vandvær-
kets forbrugere om vandkvaliteten.
Vandkvaliteten overvåges fra vandet kommer 
op af jorden, og til det kommer ud af hanen hos 
forbrugeren.
Vandet, der leveres til forbrugerne, lever op til 
myndighedernes krav.

Vandsektorloven
Odder Vandværk er, som det eneste vandværk 
i Odder Kommune, underlagt vandsektorloven. 
Dette skyldes at vi udpumper over 200.000 m3/
år. Formålet med vandsektorloven er bl.a. at sik-
re, at vandværkerne drives på en effektiv måde. 
Loven regulerer også vandværkernes priser på 
baggrund af indberetninger mv., hvilket des-
værre er en omstændelig proces for de vand-
værker, som er underlagt lovgivningen, og som 
medfører en del ekstraomkostninger. En anden 
uheldig side af reguleringen er at, det i forhold 
til tidligere, er blevet vanskeligt at udjævne 
priserne fra år til år. Derfor forekommer der ”pris-
hop” som vi så det i form af en takstnedsættelse 

Drikkevandsbeskyttelse

Parameter Enhed Målte værdier Krav Lokalitet 
Hårdhed °dH 14 -17 Intet krav Værk 
pH - 7,3 - 7,6 7 – 8,5 Net/forbruger 
Jern mg Fe/l <0,01 -  0,03 Maks. 0,2 Net/forbruger 
Mangan mg Mn/l <0,005 Maks. 0,02 Værk 
Klorid mg Cl/l 25,0 - 32,0 Maks. 250 Værk 
Fluorid mg F/l 0,21 - 0,26 Maks. 1,5 Værk 
Nitrat mg NO3/l 0,50 - 0,54 Maks. 50 Værk 
Sulfat mg SO4/l 38 -75 Maks. 250 Værk 
Totalt fosforindhold mg P/l 0,011 - 0,014 Maks. 0,15 Værk 
Coliforme bakterier Antal/100 ml Ikke målelig Ikke målelig Værk 
E. coli Antal/100 ml Ikke målelig Ikke målelig Værk 
Kimtal ved 37 °C Antal/ml <1 Maks. 20 Værk 
Kimtal ved 22 °C Antal/ml <1 – 9 Maks. 200 Net/forbruger 

Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til forbrugerne i Odder og omegn, herunder 
Rude Strand, Saxild Strand og Spøttrup Strand, samt vandværkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 5.800 andelshavere. 

 
Vandsektorloven 
 
Odder Vandværk er, som det eneste vandværk i Odder Kommune, underlagt vandsektorloven. Dette 
skyldes at vi udpumper over 200.000 m3/år. Formålet med vandsektorloven er bl.a. at sikre, at 
vandværkerne drives på en effektiv måde. Loven regulerer også vandværkernes priser på baggrund 
af indberetninger mv., hvilket desværre er en omstændelig proces for de vandværker, som er 
underlagt lovgivningen, og som medfører en del ekstraomkostninger. En anden uheldig side af 
reguleringen er at, det i forhold til tidligere, er blevet vanskeligt at udjævne priserne fra år til år. 
Derfor forekommer der ”prishop” som vi så det i form af en takstnedsættelse fra 2012 til 2013, og 
igen en takstforøgelse fra 2013 til 2014. Så prisstigningen skyldes altså ikke, at det – ud over 
udgifterne til administration af vandsektorloven, – er blevet dyrere at drive vandværket, og vi 
forventer, at priserne med tiden vil stabilisere sig. Men det mest effektive ville nok være at lempe 
lovgivningen og de administrative byrder den medfører, hvilket brancheforeningerne også arbejder 
på. 
 
Variable driftsbidrag 

 kr./m3 ekskl. moms kr./m3 inkl. moms 
Forbrugspris  7,29  9,11 
Afgift på ledningsført vand (stat) 5,46 6,83 
Drikkevandsbidrag (stat/kommune) 0,67 0,84 
Samlet pris 13,42 16,78 
  
 
Faste driftsbidrag 

Målerstørrelse: kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 

Qn 1,5/2,5 m3 788,00 985,00 
 
Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand A/S. 
 

Parameter Enhed Målte værdier Krav Lokalitet 
Hårdhed °dH 14 -17 Intet krav Værk 
pH - 7,3 - 7,6 7 – 8,5 Net/forbruger 
Jern mg Fe/l <0,01 -  0,03 Maks. 0,2 Net/forbruger 
Mangan mg Mn/l <0,005 Maks. 0,02 Værk 
Klorid mg Cl/l 25,0 - 32,0 Maks. 250 Værk 
Fluorid mg F/l 0,21 - 0,26 Maks. 1,5 Værk 
Nitrat mg NO3/l 0,50 - 0,54 Maks. 50 Værk 
Sulfat mg SO4/l 38 -75 Maks. 250 Værk 
Totalt fosforindhold mg P/l 0,011 - 0,014 Maks. 0,15 Værk 
Coliforme bakterier Antal/100 ml Ikke målelig Ikke målelig Værk 
E. coli Antal/100 ml Ikke målelig Ikke målelig Værk 
Kimtal ved 37 °C Antal/ml <1 Maks. 20 Værk 
Kimtal ved 22 °C Antal/ml <1 – 9 Maks. 200 Net/forbruger 

Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til forbrugerne i Odder og omegn, herunder 
Rude Strand, Saxild Strand og Spøttrup Strand, samt vandværkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 5.800 andelshavere. 

 
Vandsektorloven 
 
Odder Vandværk er, som det eneste vandværk i Odder Kommune, underlagt vandsektorloven. Dette 
skyldes at vi udpumper over 200.000 m3/år. Formålet med vandsektorloven er bl.a. at sikre, at 
vandværkerne drives på en effektiv måde. Loven regulerer også vandværkernes priser på baggrund 
af indberetninger mv., hvilket desværre er en omstændelig proces for de vandværker, som er 
underlagt lovgivningen, og som medfører en del ekstraomkostninger. En anden uheldig side af 
reguleringen er at, det i forhold til tidligere, er blevet vanskeligt at udjævne priserne fra år til år. 
Derfor forekommer der ”prishop” som vi så det i form af en takstnedsættelse fra 2012 til 2013, og 
igen en takstforøgelse fra 2013 til 2014. Så prisstigningen skyldes altså ikke, at det – ud over 
udgifterne til administration af vandsektorloven, – er blevet dyrere at drive vandværket, og vi 
forventer, at priserne med tiden vil stabilisere sig. Men det mest effektive ville nok være at lempe 
lovgivningen og de administrative byrder den medfører, hvilket brancheforeningerne også arbejder 
på. 
 
Variable driftsbidrag 

 kr./m3 ekskl. moms kr./m3 inkl. moms 
Forbrugspris  7,29  9,11 
Afgift på ledningsført vand (stat) 5,46 6,83 
Drikkevandsbidrag (stat/kommune) 0,67 0,84 
Samlet pris 13,42 16,78 
  
 
Faste driftsbidrag 

Målerstørrelse: kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 

Qn 1,5/2,5 m3 788,00 985,00 
 
Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand A/S. 
 

Adresse: Odder Vandværk A.m.b.a. 
Skovdalsvej 8 
8300 Odder 

Telefon: 8656 1020 
E-mail: info@ofsis.dk 
Hjemmeside: www.ofsis.dk 

 

Adresse: Odder Vandværk A.m.b.a. 
Skovdalsvej 8 
8300 Odder 

Telefon: 8656 1020 
E-mail: info@ofsis.dk 
Hjemmeside: www.ofsis.dk 
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fra 2012 til 2013, og igen en takstforøgelse fra 
2013 til 2014. Så prisstigningen skyldes altså 
ikke, at det – ud over udgifterne til administra-
tion af vandsektorloven, – er blevet dyrere at 
drive vandværket, og vi forventer, at priserne 

med tiden vil stabilisere sig. Men det mest 
effektive ville nok være at lempe lovgivningen 
og de administrative byrder den medfører, hvil-
ket brancheforeningerne også arbejder på.

Vandkvalitet 
Typiske analyseresultater af de mest almindelige parametre målt i perioden 5. maj 2011 – 18. nov. 2011. 

Parameter Enhed Fundne værdier Krav Sted 
Hårdhed ºdH 15,9 Intet krav Værk 
pH - 7,4 – 7,5 7,0 - 8,5 Net/forbr. 
Jern mg Fe/l < 0,010 - 0,023 Maks. 0,2 Net/forbr. 
Mangan mg Mn/l < 0,005 Maks. 0,02 Værk 
Klorid  mg Cl/l 29 Maks. 250 Værk 
Fluorid mg F/l 0,24 Maks. 1,5 Værk 
Nitrat mg NO3 /l 0,37 Maks. 50 Værk 
Sulfat mg SO4 /l 55 Maks. 250 Værk 
Total fosforindhold mg P/l 0,013 Maks. 0,15 Værk 
Coliforme bakterier  antal/100 ml Ikke målelig Ikke målelig Værk 
E. coli   antal/100 ml Ikke målelig Ikke målelig Værk 
Kimtal ved 37° C antal/ml Ikke målelig   Maks. 20 Net/forbr. 
Kimtal ved 22° C antal/ml 1 – 79 Maks. 200 Net/forbr. 

 
Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til forbrugerne i 
Odder og omegn, herunder, og Spøttrup Strand, samt værkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 
5.000 forbrugere. 

 

Parameter Enhed Målte værdier Krav Lokalitet 
Hårdhed °dH 14 -17 Intet krav Værk 
pH - 7,3 - 7,6 7 – 8,5 Net/forbruger 
Jern mg Fe/l <0,01 -  0,03 Maks. 0,2 Net/forbruger 
Mangan mg Mn/l <0,005 Maks. 0,02 Værk 
Klorid mg Cl/l 25,0 - 32,0 Maks. 250 Værk 
Fluorid mg F/l 0,21 - 0,26 Maks. 1,5 Værk 
Nitrat mg NO3/l 0,50 - 0,54 Maks. 50 Værk 
Sulfat mg SO4/l 38 -75 Maks. 250 Værk 
Totalt fosforindhold mg P/l 0,011 - 0,014 Maks. 0,15 Værk 
Coliforme bakterier Antal/100 ml Ikke målelig Ikke målelig Værk 
E. coli Antal/100 ml Ikke målelig Ikke målelig Værk 
Kimtal ved 37 °C Antal/ml <1 Maks. 20 Værk 
Kimtal ved 22 °C Antal/ml <1 – 9 Maks. 200 Net/forbruger 

Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til forbrugerne i Odder og omegn, herunder 
Rude Strand, Saxild Strand og Spøttrup Strand, samt vandværkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 5.800 andelshavere. 

 
Vandsektorloven 
 
Odder Vandværk er, som det eneste vandværk i Odder Kommune, underlagt vandsektorloven. Dette 
skyldes at vi udpumper over 200.000 m3/år. Formålet med vandsektorloven er bl.a. at sikre, at 
vandværkerne drives på en effektiv måde. Loven regulerer også vandværkernes priser på baggrund 
af indberetninger mv., hvilket desværre er en omstændelig proces for de vandværker, som er 
underlagt lovgivningen, og som medfører en del ekstraomkostninger. En anden uheldig side af 
reguleringen er at, det i forhold til tidligere, er blevet vanskeligt at udjævne priserne fra år til år. 
Derfor forekommer der ”prishop” som vi så det i form af en takstnedsættelse fra 2012 til 2013, og 
igen en takstforøgelse fra 2013 til 2014. Så prisstigningen skyldes altså ikke, at det – ud over 
udgifterne til administration af vandsektorloven, – er blevet dyrere at drive vandværket, og vi 
forventer, at priserne med tiden vil stabilisere sig. Men det mest effektive ville nok være at lempe 
lovgivningen og de administrative byrder den medfører, hvilket brancheforeningerne også arbejder 
på. 
 
Variable driftsbidrag 

 kr./m3 ekskl. moms kr./m3 inkl. moms 
Forbrugspris  7,29  9,11 
Afgift på ledningsført vand (stat) 5,46 6,83 
Drikkevandsbidrag (stat/kommune) 0,67 0,84 
Samlet pris 13,42 16,78 
  
 
Faste driftsbidrag 

Målerstørrelse: kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 

Qn 1,5/2,5 m3 788,00 985,00 
 
Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand A/S. 
 

Odder Vandværk A.m.b.a. informerer 
 
 
Drikkevandsbeskyttelse 
 
I de senere år er der kommet en række tiltag, som skal være med til at beskytte vandværkernes 
væsentligste ressource, grundvandet. Lokalt drejer det sig bl.a. om udarbejdelse af en indsatsplan 
for Boulstrup-området, som er et område med særlige drikkevandsinteresser, indførelse af 
boringsnære beskyttelsesområder (såkaldte BNBO’er) og skovrejsning, som dels er det ønske fra 
staten om mere skov i Danmark, og dels er meget effektivt som beskyttelse af grundvandet. Vi har 
haft et fint samarbejde med myndighederne om de forskellige tiltag. 

 
Den blå linje markerer området med særlige drikkevandsinteresser i Boulstrup-området 
 
Endvidere skal vandværkerne i 2014 indføre et såkaldt DDS-system, som er et ledelsesmæssigt 
system, der skal være med til at forhindre forureningssituationer. 
 
Vandanalyser 
 
I henhold til ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” skal der hvert 
år udføres en række vandanalyser, ligesom der en gang om året skal gives oplysninger til 
vandværkets forbrugere om vandkvaliteten. 
Vandkvaliteten overvåges fra vandet kommer op af jorden, og til det kommer ud af hanen hos 
forbrugeren. 
 
Vandet, der leveres til forbrugerne, lever op til myndighedernes krav. 
 
 
 
Resultaterne af de mest almindelige parametre målt i 2013 ses i nedenstående tabel. 
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De færreste vil 
bruge ferie tiden på 

at tænke på emballa
ger og sortering. Derfor 
gør Renosyd det nu helt 

nemt at gøre det helt 
rigtigt – også for 

feriegæsterne.

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

Renosyds kunder er på kort 
tid blevet nogle af de bedste i 
Danmark til at sortere det, de 
smider ud.

Imponerende resultater
På ét år har kunderne i Skan
derborg og Odder kommuner 
skånet miljøet for 600 ton 
CO2, fordi glas, metal og plast 
nu bliver genanvendt i stedet 
for at blive brændt. Faktisk er 
kunderne så gode, at sorte
ringen er i orden i 90 pct. af 
de emballagebeholdere, som 
Renosyd tømmer.

Stadig enkelte udfordringer
Også i sommerhusområder
ne går det ganske godt med 
sorteringen. Der er dog stadig 

et par udfordringer, som du 
gerne må være ekstra op
mærksom på:

• Plastposer er restaffald, 
ikke emballage.

• Lågene skal skrues af glas 
og flasker.

• Emballagerne skal være 
skyllet.

 
Feriegæster skal blive bedre
Du, kære sommerhusejer, gør 
det altså rigtig godt. Og tak for 
det! Nu gør Renosyd en indsats 
for også at få de gæster, der 
måske låner eller lejer dit som
merhus, med på vognen. Det 
skal være nemt og til at forstå, 
for vi ønsker ikke at forstyrre 
hverken deres eller din ferie.

Nyt materiale er på vej til dig
Til højre kan du se de nye 
ikoner, som vi op til bededags
ferien vil komme rundt og 
sætte på alle beholdere. Sam
tidig får du et sæt ikoner til 
dine beholdere indenfor og en  
køleskabsmagnet, der viser 
den rigtige sortering. Vi arbej
der også på at tilbyde særlige 
emballagebeholdere til sor
tering inde i sommerhuset. 
I løbet af sommeren kører vi 
forsøg med forskellige slags.

Både magneten og behol
derne kan eventuelt gem
mes væk, når du selv bruger 
sommer huset. Vi håber, du vil 
hjælpe med at gøre affald til 
værdi.

Kære sommerhusejer! Du er rigtig god til at sortere emballage og restaffald 
fra hinanden. Dine feriegæster er knap så gode. Det vil vi gerne gøre noget 
ved – uden at skræmme dem væk. Derfor har vi brug for din hjælp.

De nye ikoner for 
emballage og restaffald 
bliver monteret på dine 
beholdere i løbet af 
foråret. 

Nye ikoner skal gøre sorteringen 
endnu bedre

EmballageRestaffald

TIDEN ER VIGTIG,
NÅR MAN ER
PÅ FERIE
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De færreste vil 
bruge ferie tiden på 

at tænke på emballa
ger og sortering. Derfor 
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de emballagebeholdere, som 
Renosyd tømmer.

Stadig enkelte udfordringer
Også i sommerhusområder
ne går det ganske godt med 
sorteringen. Der er dog stadig 

et par udfordringer, som du 
gerne må være ekstra op
mærksom på:

• Plastposer er restaffald, 
ikke emballage.

• Lågene skal skrues af glas 
og flasker.

• Emballagerne skal være 
skyllet.

 
Feriegæster skal blive bedre
Du, kære sommerhusejer, gør 
det altså rigtig godt. Og tak for 
det! Nu gør Renosyd en indsats 
for også at få de gæster, der 
måske låner eller lejer dit som
merhus, med på vognen. Det 
skal være nemt og til at forstå, 
for vi ønsker ikke at forstyrre 
hverken deres eller din ferie.

Nyt materiale er på vej til dig
Til højre kan du se de nye 
ikoner, som vi op til bededags
ferien vil komme rundt og 
sætte på alle beholdere. Sam
tidig får du et sæt ikoner til 
dine beholdere indenfor og en  
køleskabsmagnet, der viser 
den rigtige sortering. Vi arbej
der også på at tilbyde særlige 
emballagebeholdere til sor
tering inde i sommerhuset. 
I løbet af sommeren kører vi 
forsøg med forskellige slags.

Både magneten og behol
derne kan eventuelt gem
mes væk, når du selv bruger 
sommer huset. Vi håber, du vil 
hjælpe med at gøre affald til 
værdi.

Kære sommerhusejer! Du er rigtig god til at sortere emballage og restaffald 
fra hinanden. Dine feriegæster er knap så gode. Det vil vi gerne gøre noget 
ved – uden at skræmme dem væk. Derfor har vi brug for din hjælp.

De nye ikoner for 
emballage og restaffald 
bliver monteret på dine 
beholdere i løbet af 
foråret. 

Nye ikoner skal gøre sorteringen 
endnu bedre

EmballageRestaffald

TIDEN ER VIGTIG,
NÅR MAN ER
PÅ FERIE
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Banegårdsgade 2 • 8300 Odder
Tlf. 86 54 00 00

Torvald Køhlsvej 25 – 8300 Odder – T.86544744 – www.ophotel.dk – info@ophotel.dk 

Fantastiske omgivelser  
og personlig service. 

 
Fantastic surroundings  

and personal service. 

Velkommen - Welcome 
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Tømrermester 
Christian Stougaard ApS

v/Christian Stougaard 
Hedemarksvej 44, Fensten • 8300 Odder

Tlf. 22 12 60 13 • christianstougaard@hotmail.dk

Tømrerarbejde & totalentreprise 
samt byggerådgivning

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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Affald fra private haver skal bortskaffes enten ved 
hjemmekompostering eller ved aflevering på 
Nærgenbrugspladsen, Skovdalsvej 26 A, Odder. 

Afbrænding af festblus, herunder Sct. Hans 
bål skal ske i en afstand af mindst: 
30 m fra alle bygninger med hårdt tag. 
60 m fra brændbare markafgrøder. 
200 m fra bygninger med tag af strå eller andet 
let antændeligt materiale. 
200 m fra lyngklædte arealer og nåletræplan-
tager. 
200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let 
antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet 
træ, plast, brændbar emballage og lign. samt 
oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbehold-
ere med brandfarlige gasser og overjordiske 
naturgasinstallationer. 
200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte 
arealer og anden brændbar vegetation. 

Før bålet anlægges og antændes 
skal nedenstående retningslinjer iagttages:  
kontroller om bålet er placeret således, at 
afstandsbestemmelserne kan overholdes. 

Fremskaf brandslukningsmateriel såsom en 
skovl, en spand vand eller udlæg en haveslange, 
således at bålet kan slukkes med kort varsel. 

Overvej om det er forsvarligt at antænde bålet 
under det herskende vejrlig, og kontroller om 
vinden bærer væk fra naboejendomme. 

Undersøg om det er et belejligt tidspunkt, 
hvor naboerne generes mindst muligt, og vær 
opmærksom på om naboen har tøj på tørres-
noren. 

Er der tvivl 
Er der tvivl om, hvorvidt afbrændingen kan 
gennemføres fuldt forsvarligt, eller kræves der 
dispensation i henhold til bekendtgørelsen om 
brandværnsforanstaltninger, skal der rettes hen-
vendelse til: 

Beredskabschef Søren  Rekly
Rådhusgade 38, 8300 Odder 
Tlf. 8780 3560 eller 2922 2730

Under afbrændingen
Afbrænding skal foretages under konstant opsyn 
af en voksen person. Dette gælder, indtil ild og 
gløder er slukket. 

Ændrer vinden retning under afbrændingen eller 
forøges den i styrke således, at der opstår fare 
eller gene for omgivelserne, skal afbrændingen 
omgående afbrydes.  Går det galt 

Regulativ for afbrænding 
af bål i Odder Kommune

Ring og hør 

nærmere

på telefon 

50 50 12 31

Se komplet 

udlejnings-

program på

 

www.brohus.eu

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

BROHUS APS ·  GL.  BYGADE 3 SAXILD ·  8300 ODDER
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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

Udvikler bålet sig så voldsomt, at det ikke kan 
reguleres, og opstår der fare for en større brand, 
tilkaldes brandvæsnet via alarmcentralen telf. 
112. 

Når bålet er afbrændt 
Efter afbrænding skal bålet slukkes helt inden det 
forlades, og evt. uafbrændt materiale og aske, 
skal fjernes på en miljømæssig for-svarlig måde. 

Fælles bålpladser 
Fælles bålpladser må kun anlægges efter en 
godkendelse ved Odder Kommune. Godken-
delse af permanente fælles bålpladser vil kun 
blive meddelt til foreninger, typisk beboer- og 
grundejerforeninger, som pålægges ansvaret for 
benyttelse og vedligeholdelse af bålpladsen. 
På fælles bålpladser må kun afbrændes rent og 
brændbart haveaffald, såsom grene, buske og 
træ uden imprægnering, lak og maling. 

Antænding af bål må kun ske efter aftale med 
bestyrelsen, der har ansvaret for benyttelse og 
vedligeholdelse af bålpladsen. 

Bål på stranden 
På strandarealer, hvor det ikke ved skiltning 
er forbud, er det tilladt at afbrænde have- og 
parkaffald, forudsat at det sker i overensstem-
melse med de i regulativet foreskrevne regler. 

Have- og parkaffald må kun henligge på stranda-
realet 1 døgn før afbrændingen. 

Det er tilladt at afbrænde Sct. Hansbål
Ved anlæg af Sct. Hans-bål er det tilladt at hen-
lægge affald efter 1. juni. 

Dispensation 
Der kan i særlige tilfælde meddeles dispensation 
til anlæg og afbrænding af festbål. 

Ansøgning om dispensation fremsendes til: 

Odder kommune 
Rådhusgade 3 , 8300 Odder 
som foranlediger indhentet evt. nødvendig til-
ladelse ved politiet.

Ring og hør 

nærmere

på telefon 

50 50 12 31

Se komplet 

udlejnings-

program på

 

www.brohus.eu

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

BROHUS APS ·  GL.  BYGADE 3 SAXILD ·  8300 ODDER
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Kæmpe udvalg i 
HAVEMØBLER
1.000 m2 fyldt med gode tilbud i havemøbler.

Teak, polyrattan, aluminium, hynder, parasoller
og pavilloner – altid gode tilbud!

Få hastighed til det
hele med Waoo!

 Lynhurtigt internet
 Billig telefoni - fastnet og mobil
 Personligt TV f.eks. Start Forfra
 Waoo! Bio på dit TV

Se mere på waoo.oestjysk-energi.dk 
eller kontakt kundeservice på telefon 87 80 11 11
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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!tranum@telia.dk

Maling af sommerhuse
Salg af træbeskyttelse - Maling

Husk håndværkerfradrag
gælder også sommerhuse

Tlf. 75 66 71 51 - Mobil 41 28 03 76
Malerarbejde - Rådgivning - Fugtmåling

Malermester
Poul E. Nielsen



32

Amstrup Ege Grundejerforening
Viggo Eslund, 
Søttrupvej 2, 7752 Østbirk
tlf. 2016 2687, viggo.eslund@post.tele.dk

Dyngby Hage Grundejerforening
Formand: Steen Pedersen, 
Elleparken 20, 8520 Lystrup, tlf 8622 7217
Dyngby Havvej 78, nesen@pedersen.mail.dk

Dyngby lyngs Vej-og Grundejerforening
Formand: Steen Madsen, 
Skovsagervej 7, Dyngby Strand, 8300 Odder,
tlf. 8655 8537, steenmadsen1@gmail.com

Dyngby Overgårds Grundejerforening 
Formand: Finn Mølkjær, 
Langballevej 176, 8320 Mårslet, 
tlf. 8629 6301, moelkjaer@privat.dk

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
Formand: Claus Kjeldsen, 
Solbrinken 25, 8300 Odder
tlf. 4082 0673, clausgkjeldsen@gmail.com

Grundejerforeningen Bakken
Formand: Ejvind B.Jensen, 
Riistoft 5, 6000 Kolding
tlf. 4082 1663, ejvindb@stofanet.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-1974
Formand: Joan Hingeberg, 
Snærildvej 86, 8300 Odder, tlf. 4056 1111
Chr. Christensensvej 28, jh@jobmaster.dk

Grundejerforeningen Kysing Hage
Formand: Thorkild Daugaard, 
Bygholm Parkvej 69, 8700 Horsens
tlf. 2720 4787, thda@stofanet.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs
Formand: Poul Erik Hansen, 
Strandparken 27, 8000 Aarhus C
tlf. 8619 9194 eller 4063 9194, 
masterconsult@mailme.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
www.kysingnaes1973.odderweb.dk
Formand: Ole Nielsen, 
Tingsskov Allé 71, 8310 Tranbjerg
tlf. 9629 3331 eller 2170 5454
Thorasvej 90, Kysing, 
maxbruno@andersen.mail.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Formand: Ebbe Johnsen, 
P. Baatrupsvej 17, 8300 Odder
tlf. 2337 6922, ebbejohnsen@hotmail.com

Grundejerforeningen Skovgårdsparken 
Formand: Flemming Mouritsen, 
Skovgårdsparken 5, 8300 Odder
tlf. 8655 9210 eller 2029 8384, jfmbulldog@mail.dk

Grundejerforeningen Skovsager
Formand: Kaj Oleander Nielsen,  
Midtagervej 18, Dyngby, 8300 Odder, 
tlf. 2449 1875, kon@email.dk

Havhusene Boulstrup Strand
Formand: Finn Hom, 
Rathlousgade 19, 8300 Odder, tlf. 8654 4747 
eller 2175 8131, finnholm39@gmail.com

lillemosegårdens Grundejerforening
Formand:  Timo Kofod, 
Dalsvinget 14, 8270 Højbjerg, tlf. 8627 0678 
eller 2812 7102, timo.kofod@jbkofod.dk

NFJ Naturist Camping
Formand: Henrik Johansen, 
Krusborgvej 6, 7361 Ejstrupholm, 
tlf. 2942 1948, formand@nfj.dk

Rude&Saksild Strands Hus-og Grundejerforening
www.rudestrandgrundejerforening.dk
Formand: Niels-Ulrik Bugge, 
Egelunden 22, 8300 Odder
tlf. 8654 3188 eller 3082 3188, nubugge@gmail.com

Saxild Strand Grundejerforening
Formand: Peder Abrahamsen, 
Ringvænget 5, 8722 Hedensted
tlf. 4019 1641, pederabrahamsen@hafnet.dk

Saxild Strands Ejerlaug
Formand: Gunner Jørgensen, 
Hybenvej 17, 8300 Odder
tlf. 2424 0966 eller 8652 3666, gj@edbtotal.dk

Spøttrup Strands Grundejerforening
Formand: Ruben Andersen, 
Pilevænget 2, 8300 Odder
tlf. 8654 2556 eller 4041 8654, rubianruben@gmail.com

Strandparkens Grundejerforening
Formand:  Torben Petersen, 
Østergaardsvej 2, 8464 Galten
tlf. 2127 7270, elinkrarup@gmail.com

Adresseliste Grundejerforeninger

FÆLLESUDVALGETS MEDLEMMER
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Adresseliste El & Vand

Amstrup Ege Vandværk
Formand:  Per Højgaard, Alrøvej 124, Amstrup, 8300 Odder, 
 tlf. 8655 1701 eller 2046 5317, amstrupsvineavl@post.tele.dk
Næstformand og Sekretær:  Jørn Fogh, tlf. 8655 1795, amstrup19@pc.dk
Kasserer:  Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5, 8300 Odder, 
 tlf. 8655 9210 eller 2029 8384, jfmbulldog@mail.dk
Teknisk Tilsyn:  Henning V. Madsen, Skolegade 60, Hou, 8300 Odder, 
 tlf. 8655 60187 eller 2012 4064, hvmadsen@turbopost.dk

Dyngby Strand Vandværk
Formand:  Flemming Jensen, Kildeager 13, 8751 Gedved, 
 tlf. 2361 0048 eller 4013 1248, lillykarup13@gmail.com
Teknisk Tilsyn:  Hou VVS, Lars Beck Pedersen, tlf. 2012 9066 eller 8655 6205
Administration:  Kirsten Fenge, tlf. 8654 2761, kirstenfenge@gmail.com

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.
Formand:  Kaj Bryder, tlf. 8693 2472, kaj.bryder@teknologisk.dk
Kasserer/forretningsfører:  Palle Thøgersen, tlf. 8693 3839, kysingvand@mail.dk
Sekretær:  Morgen Brødbæk Sørensen, tlf. 4064 9944 
Teknisk leder:  Anders Laursen, tlf. 2244 8845 – henvendelse ved brud m.v. 
Andre opgaver:  Lars Chr. Eriksen, tlf. 8693 3732
Teknisk Tjeneste:  Hou VVS, Lars Beck Pedersen, tlf. 2012 9066 eller 8655 6205 

Odder Vandværk A.m.b.a., 
Skovdalsvej 8, 8300 Odder, www.odderforsyningsselskab.dk, tlf. 8656 1020
Vagt  tlf. 2022 6715, info@ofsis.dk

Odder Vandværk har fælles administration og drift med Odder Varmeværk på Skovdalsvej 8, Odder.
Vand- og Varmeværket er selvstændige forbrugerejede værker, med hver sin ejerkreds, generalfor-
samling, bestyrelse og regnskab. Al daglig drift og administration varetages dog af forsyningsselska-
bet og alle henvendelser vedrørende vand og fjernvarme indenfor forsyningsområdet skal derfor 
ske til Odder Forsyningsselskab.

Odder Vandværk
Formand:  Ole Holm Nielsen, Stampmøllevej 46A, 8300 Odder                                                                                                                                 
Næstformand:  Margot Piltoft Jensen, Mågevej 15, 8300 Odder

Øvrig bestyrelse:
Folmer Skovsgaard Lillegade 7, 8300 Odder
Henrik Sørensen Holsteinsgade 30, 8300 Odder
Kaj Mildahl Tværgade 10, 8300 Odder
Henrik Garlik Jensen Søkrogen 62, 8300 Odder
Kenneth Nielsen Husmandsvej 12, 8300 Odder

Adresseliste El
Østjysk Energi Knudsminde 10, 8300 Odder, www.oestjysk-energi.dk, tlf. 8780 1177
El-kundeservice  tlf. 8780 1188
Fibernet  tlf. 8780 1111
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Her i denne uge fik vi sommerregnen
Når regnen er holdt op med at falde en stille lun sommeraften, 
så er naturen magisk og forunderlig, jorden damper, lydene har 
en særlig kraft, selv fuglenes sang lyder anderledes og kommer 
langt væk fra. 
Så er det midsommer. Det er nu kræfterne sætter ind. Folketroen 
vil vide, at her på årets længste dag, - når solen vender, - så er der 
magiske kræfter på spil.
Sankt Hansnat gik de kloge koner ud og samlede urter, som skulle 
være særlig kraftige og nyttige her ved midsommer, - som kunne 
være helbredende, men som også kunne bruges til at forudsige 
sin skæbne med.
De smukke og underfulde ellepiger danser deres dans om mid-
sommeren og særlig i nat, vil de friste en mand til at danse med 
sig, men dansen varer kun ved til manden ser ellepigens ryg, som 
er hul og grim og uhyggelig. 
Så er det for sent, så er manden fortabt, den smukke ellepige 
vrider hovedet om og gør ham sindssyg – ellevild. 
Midsommerdug – altså den dug, der falder lige netop i nat – vil 
have en ganske særlig magisk kraft. Duggen blev derfor blandt 
andet brugt af de gamle landsbysmede til at hærde leer og knive 
i – det skulle gøre dem uopslidelige. 
Det er også i aften, at det gamle bondesamfund tog varsler af 
vejret.
Et af varslerne siger: Hvis det regner Sct. Hansaften, da skal det 
regne 6 uger derefter. 
Det er godt, at det ikke regner i aften, - selvom det godt nok har 
været tæt på, - nu længes vi efter sommer og godt vejr. Lad os 
håbe, at det gamle varsel gælder i år.
Vores hverdag er ikke nær så magisk, som før i tiden. Vi er oplyste 
og vi har fornuften med os. Det er sådan vi selv opfatter det. 
Vi vil ikke lade os styre af overnaturlige kræfter eller gammel 
overtro. Måske er magien alligevel til stede, hvis vi har øjnene 
åbne og sjælen er parat.
I går sidst på dagen – hen under aften - var jeg ude at løbe her i 
den smukke østjyske natur i Vejlskoven ved Odder mellem slanke 
bøgetræer, ud mod åbne marker. 
Der så jeg regnen spille mellem træerne og tågerne forsvinde ud 
over markerne. Der så jeg naturen dampe. Der så jeg de gamle 
mægtige træers kroner spille i sollyset. 
Jo, naturen viser sine kræfter, - også for os fornuftige og rationelle 
mennesker, - og har man øje for det, så er der intet så magisk og 
dragende som naturen her ved midsommer.  
Du er dagene lange. Nu er nætterne lyse. Nu vender solen.
Der er også en anelse tristesse over en midsommeraften. Nu 
venter sommeren forude med varme og glade feriedage - og så 
er solen allerede vent, - det er ikke til at forstå, at dagene nu kortes. 
Det er lidt vemodigt.
Det bål vi samles om i aften er et henrettelsesbål, hvor vi tidligere 
brændte heksene af. Der blev – ifølge forskerne – brændt over 
1000 hekse på bålet her i Danmark, - de fleste i 1600-tallet.
Men bålet er egentlig et vågeblus.
Nu vender lyset. Sct. Hans er overgangen mod noget nyt. Og ved 
sådanne overgange var det netop, at der ville være frit spil for 
overnaturlige kræfter, - både de onde og de gode. 
Så derfor var bålet Sct. Hans aften en måde at sikre sig på, at de 
onde kræfter, der er på spil i nat, sendes til væk, - som symbolise-
res ved at heksen sendes til Bloksbjerg.
Nu er bålet noget andet. Nu mødes vi som her ved stranden i 
aften, sammen med venner og familie fejrer vi midsommeren. Vi 
fester. Vi synger. Vi glæder os over at være sammen. 
Vi er ikke længere en del af det gamle bondesamfunds overtro.  
Når vi tænder bålet, så skal vi ikke bare holde de onde ånder væk. 
Vi skal også holde det småtskårne væk og bekæmpe det selv-
tilstrækkelige. 

Amstrup Ege Grundejerforening
Formand Viggo Eslund, Søttrupvej 2, 8752 Østbirk, 
tlf. 2016 2687,  viggo.eslund@post.tele.dk

Sekretær Torben Laursen, Dalvangen 8, th. 8270 Højbjerg, 
tlf. 8627 4764

Kasserer Carsten Rosendal, Gammel Bedervej 9, 8320 Mårslet, 
tlf. 8629 5730, 295730@gmail.com

Næstformand Villy M.Jensen, Alrøvej 111, Amstrup, 8300 Odder, 
tlf. 8655 0356

Teknisk tilsyn Henning V. Madsen, Alrøvej 173, 8300 Odder, 
tlf. 8655 9210 eller 2012 4064

Dyngby Hage Grundejerforening
Formand Steen Pedersen, Elleparken 20, 8520 Lystrup,                                                                                      
Sommerhus: Dyngby Havvej 62, tlf. 8622 721, 
nesen@pedersen.mail.dk

Sekretær Poul-Erik Vestergaard, Rørthvej 40, 8300 Odder,                                                                                
Sommerhus: Dyngby Havvej 57 B, tlf. 2218 4820  
poulerikv@gmail.com

Kasserer Tove Oldam, Vester Tværvej 28, 8920 Randers NV,
Sommerhus: Dyngby Havvej 62, tlf. 5052 3167, 
to@pharmakon.dk

Dyngby lyngs Vej- og Grundejerforening                                                                                                                     
Formand Steen Madsen, Skovagervej 7, Dyngby Str. 8300 Odder, 
tlf. 8655 8537, steenmadsen1@gmail.com

Sekretær Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, Dyngby Str. 
8300 Odder, tlf. 5124 0302

Næstformand Flemming Jensen, Kildeager 13, 
8751 Gedved, tlf. 2361 0048 eller 4013 1248

Der indkaldes til årlig Generalforsamling, 
lørdag den 05.07.2014 kl. 10.00 i Bondehuset.
Emner som foreningen har arbejdet med og til stadighed 
arbejder med:
a.   Arrangementet omkring Sct. Hans med musik, sang, Sct.

Hans - tale og bålafbrænding
b.   Etablering af en badebro
c.   Hjertestarter ved Seniorhjemmets indgangsparti
d.   Vejenes vedligehold i området i samarbejde med grundejer-

foreningen "Skovsager"
e.   Klipning ved redningsvej - så en evt. ambulance kan  

komme til stranden

Venlig hilsen Steen Madsen

Sct. Hans tale – Dyngby Strand – 23. juni 2013 
Tak for invitationen til at holde båltale her på Dyngby strand i 
aften.
Der er en særlig magi over midsommeren. Der er en kraft, som 
er anderledes. 
Denne kraft slår igennem i naturen og sætter sine spor hos alle os, 
der er vokset op her under den lyse nordiske himmel. 
Jeg tror, at alle vi, som bor her i Danmark, kan længes efter en 
varm sommer med sol og ingen regn. Især når sommeren er over 
os med regn, blæst og kulde som lige nu. 
Dog er der intet så kraftfuld som en dansk lunefuld sommer. 

Nyt fra lokAlforeningerne
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Gourmetoplevelser på Malling Kro

Malling Kro • Stationspladsen 2 • 8340 Malling • 86 93 10 25 • info@mallingkro.dk

www.mallingkro.dk

Udsøgt og spændende gourmetmenu 
sammensat af sæsonens mangfoldige 
fristelser. Hertil specielt udvalgte vine 
nøje afstemt til de enkelte retter. 895,- 

  pr. pers.

Overraskelsesmenu

Vi byder velkommen til Gourmetophold onsdag - lørdag og Bed & Breakfast søndag - tirsdag

“... en fantastisk restaurantoplevelse 

   – intet mindre” 

Moderne, dansk gastronomi på højt niveau
lavet med sjæl og serveret med smil

BYENS SPISEGUIDE:

  “MALLING KRO 

 - a hidden treasure” 
FEINSCHMECKEREN:

Prøv f.eks. vor:

Aperitif, 5 udsøgte retter & 5 vine: 

Du kan kombinere gourmetoplevelsen med overnatning i et af vore nyrenoverede værelser

Nyd en dejlig Sæsonmenu, en klassisk Wienerschnitzel eller en lækker Pebberbøf i vores
stemningsfulde gårdhave. Vi har også Dagens ret ‘Ud af Huset’. Se priser og meget mere på:

Ann A4 02 2014_2.indd   1 11/02/14   19.18Malling Kro Ann A5 02 2014.indd   1 11/02/14   19.26



36

Vi skal holde ufredens onde ånder væk. 
Vi vil fred her til lands.
Lad bålet i aften være et glædesblus for alle de muligheder, vi kan 
gribe efter for os selv og for hinanden. 
Muligheder for at skabe vores eget liv og forfølge vores drømme 
– uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra. 
Vi brænder glædesblus. 
Det gør vi ikke alene. Vi har alle brug for at være en del af et fæl-
lesskab. Lad nu bålet brænde for at vise, at vi alle er velkommen 
i dette fællesskab.
For nu er det midsommer. Nu skal vi brænde glædesblus. Nu 
sender vi heksen afsted mod Bloksbjerg. Nu holder vi de onde 
ånder væk. 
Nu værner vi om fællesskabet. Nu lader vi vore drømme få vinger.

Jeg ønsker alle en rigtig god bålfest og jeg 
ønsker alle en rigtig god sommer.

Dyngby Overgårds Grundejerforening                                                                                                                       
Formand Finn Mølkjær, Langballevej 176, 8320 Mårslet, 
tlf. 8629 6301, moelkjaer@privat.dk

Kasserer Rikke Harrit

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage                                                                                                                 
Formand og Sekretær Claus Kjeldsen, Solbrinken 25, 
8300 Odder, tlf. 4082 0673, clausgkjeldsen@gmail.com

Kasserer Lene Fogh Hansen, Snærildvej 116, 8300 Odder, 
tlf. 8654 3175,  leneogknud@hansen.mail.dk

Øvrig bestyrelse:
Ole Højgaard, Ellelausvej 23, 8660 Skanderborg, tlf. 8652 0161
eller 4079 2600
Palle Sørensen, Snærildvej 62 a, 8300 Odder, tlf. 2383 3393
palerider@sol.dk
Kim Jensen, Rudevej 50, 8300 Odder, tlf. 8655 8167,
saksild 19662@gmail.com

Referat fra Foreningen af grundejere i Saxild  
Plantages generalforsamling d. 21. 7. 2013                                            
Formanden Claus Kjeldsen bød de 62 fremmødte grundejere 
velkommen.
1.   Per Ringgaard blev valgt som dirigent, og konstaterede at  

generalforsamlingen lovligt indvarslet.
2.   Formandens beretning: Claus redegjorde omkring status for 

vindmølleprojektet ved Mejlflak. Bestyrelsens holdning er at 
møllerne ikke skal placeres på Mejlflak.  
Omkring den nye lokalplan havde det været ønsket,  at den 
var blevet skræddersyet til de eksisterende  forhold i planta-
gen, samt var mindre restriktiv, men  dette er langt fra sket. 
Der er opsat et nyt info skab foran roklubben. Formandens 
beretning blev  godkendt. I fortsættelse til Formandens 
beretning  blev der yderligere informeret og diskuteret livligt  
omkring den nye lokalplan og de stramninger den  har med-
ført. Desuden opfordrede bestyrelsen til at grundejerne taler 
om problemerne indbyrdes i stedet for at anmelde hinanden 
til kommunen.

3.   Kassererens beretning: Beretningen blev godkendt uden 
bemærkninger.

4.  Kontingent for 2014/2015 forbliver uændret:  kr. 200.-                                                                                         
5.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
5.   Genvalg til Lene Fogh Hansen og Palle Sørensen
6.   Valg af bestyrelses suppleanter for 1 år:  Genvalg til Jan Pedersen 

og Asger Mikkelsen

7.   Valg af revisorer for 1 år:  Genvalg til Ib Thøger og Per Ring-
gaard

8.  Indkomne forslag:
5.   Remi Nicolajsen har fremsendt spørgsmål omkring vedtæg-

ter, vejvedligehold, kontingent, opsparing og om det er nød-
vendigt med generalforsamling hvert år kontra hvert 2. År . 
De forskellige områder blev diskuteret og flere sæt vedtægter 
blev udleveret. Der var flertal for at bibeholde generalforsam-
lingen hvert år.

9.  Eventuelt:
5.   Bestyrelsen har kastet opfordringen om oprettelse af hjem-

meside tilbage til generalforsamlingen, da ingen af  bestyr-
elsesmedlemmerne besidder evner til at lave og vedlige-
holde en sådan. Håbet er, at der sidder en grundejer blandt 
os med sådanne evner og lyst til at kaste sig ud i opgaven.

5.   Omkring fygesand på stikvejene mod øst, opfordrede bestyr-
elsen grundejerne til at melde tilbage omkring problemer i 
det tidlige forår (inden 1. Maj).

Referent:  Kim Jensen  21. 7 2013 

Grundejerforeningen Bakken                                                                                                                                    
Formand Ejvind B.Jensen, Riistoft 5, 6000 Kolding, 
Sommerhus: Snekkeager 8,  tlf. 4082 1663, 
ejvindb@stofanet.dk

Kasserer Knud Thiesgaard, Skeltoften 10, 8330 Beder,                                                                                        
Sommerhus: Snekkeager 27, tlf. 4073 8810, kt-finans@.tele.dk

Sekretær Jørn Lippert, Byvej 16, 8330 Beder, Sommerhus: 
Præsteager 8, tlf. 2060 3778, jornlippert@gmail.com

Øvrig bestyrelse:
Vilhelm Dahl Eriksen, Sdr.Ege Strandpark 27, 8680 Ry,                                                                                        
Sommerhus: Præsteager 6, tlf. 4141 6474, ulve31@hotmail.com
Ove Maul, Søkildevej 75, 8680 Ry,                                                                                                                          
Sommerhus; Stakket Torn 4, tlf. 2183 4577, om@biler.dk
Niels Torsten Snedker, Ludvig Holbergs Vej 25, 8230 Åbyhøj, 
Sommerhus: Snekkeager 3, tlf. 8625 6425, tosnedker@vip.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-1974                                                                                                       
Formand Joan Hingeberg, Snærildvej 86, 8300 Odder, 
tlf. 4056 1111,  jh@jobmaster.dk

Kasserer Søren Hauberg, Strandparken 5, 1.th, 8000  Aarhus C

Sekretær Inger Svejstrup, Bjørnøvænget 10, 8381 Tilst

Øvrig bestyrelse:
Ole Brehm Jensen, Mejlgade 43 b, 1. 8000  Aarhus C                                                                                                      
Alex Rasmussen, Bülowsgade 45 a, 8000  Aarhus C

Grundejerforeningen Kysing Hage                                                                                                                           
Formand Thorkild Daugaard, Bygholm Parkvej 69, 8700 
Horsens, tlf. 2720 4787, thda@stofanet.dk

Kasserer Ib Bjerregaard Pedersen, Thorasvej 91, Kysing, 8300 
Odder, tlf.2012 0054, ibogbirtha@gmail.com

Næstformand Palle Thomsen, Skåde Højgårdsvej 56, 8270 
Højbjerg, tlf. 2171 0611, ptb@pbtas.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs                                                                                                                             
Formand Poul-Erik Hansen, Strandparken 27, 8000 Aarhus C, 
tlf. 8619 9194 eller 4063 9194, masterconsult@me.dk

Nyt fra lokAlforeningerne
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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 · bonde@kloakmesterenodder.dk 

www.kloakmesterenodder.dk

— Vi kan mere end du tror!
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Kasserer Max Hansen, C.H.Rydersvej 21, 9210 Aalborg SØ, tlf. 9814 
0243 eller 4010 6099, maxbruno@andersen.mail.dk

Næstformand og vejudvalgsFormand 
Leif Juul, Byvej 11, 8330 Beder, tlf. 8616 1768

Sekretær Allan Tønnesen, Fenrisvej 13, Gram, 
8660 Skanderborg, tlf. 8657 1836 eller 2929 8778

Øvrig bestyrelse 
Knud Madsen, Valmuevej 38, 8700 Horsens, tlf. 7564 1208  

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973 
www.kysingnaes1973.odderweb.dk

Formand Ole Nielsen, Tingsskov Allé 71, 
8310 Tranbjerg, Sommerhus: Thorasvej 90, 
tlf. 8629 3331 eller 2170 5454,  
ole.nielsen@nexans.com

Kasserer Inger Spence, Kvædevej 35,8270 Højbjerg,                                                                                           
Sommerhus: P.Baatrupsvej 12, tlf. 8627 5389 eller 
2262 5614, ingerspence@gmail.com

Sekretær Lise Lotte Kjelsmark, Blåhøjtoften 60, 
8260 Viby, Sommerhus: Pouli Nielsensvej 109, 
tlf. 8628 1628 eller 4084 4860,  lotte@jlgruppen.dk

Øvrig Bestyrelse:
Grønne områder 
Knud Ditlevsen, Pouli Nielsensvej 45, Kysing,
8300 Odder, tlf. 2093 0350,  kb-ditlev@stofanet.dk 

Vejudvalg Henry H Sørensen, Teglbakken 2,2.-4, 8300 Odder 
Sommerhus: P.Baatrupsvej 20, tlf. 2988 0247,  
henryhuussoerensen@gmail.com

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Formand Ebbe Johnsen, P.Baatrupsvej 17, 
8300 Odder, tlf. 2337 6922,  ebbejohnsen@hotmail.com

Kasserer Poul Bay, Herman Bangsvej 1, 
8700 Horsens, tlf. 4041 7276  gupo@privat.dk

Næstformand Carsten Juste, Kildegården 10, 
8000  Aarhus C, tlf. 2028 7114,  carsten.juste@post.tele.dk

Sekretær Ole Grønne, Borgvold 1, 8260 Viby J,  og@dm.dk

Vejudvalg Peter Hesselballe, P.Baatrupsvej 11, 
8300 Odder, tlf. 2024 0278, peter@hesselballe.dk

Grundejerforeningen Skovgårdsparken                                                                                                                   
Formand Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5, 8300 Odder, 
tlf. 8655 9210 eller 2029 8384, bfmbulldog@mail.dk 
al information fremsendes til Formanden

Kasserer Britt Lundtoft, Frøkærparken 40, 8320 Mårslet

Næstformand Bjarne Pedersen, Vads Møllevej 21, 
Sondrup, 8300 Odder, tlf. 8655 0105 eller 4072 8420

Grundejerforeningen Skovsager                                                                                                                          
Formand Kaj Oleander Nielsen, Midtagervej 18, Dyngby Str, 8300 
Odder, tlf. 2449 0575,  kon@email.com

Kasserer Susanne Eriksen, Egevænget 4, 8310 Tranbjerg, 
tlf. 8629 5363

Næstformand og Sekretær Marianne Vengsgaard, 
Løjenkærvej 2, 8300 Odder, tlf. 8692 8437

Foreningens arrangementer indledes fredag den 30. maj 
2014 med den årlige generalforsamling, der vil finde sted 
på restaurant Bondehuset kl. 19.00.
Dagsorden udsendes senere.
Vores ryddedag på strandgrunden, foreslår jeg søndag 
den 15. juni 2014 kl. 10.00. 
Sct.Hans båles afholdes sammen med Dyngby  Lyng 
Vej-og Grundejerforening på stranden  forenden af Strand-
agervej.

Vi ønsker vore medlemmer en god sommer 

Havhusene Boulstrup Strand                                                                                                                                       
Formand Finn Holm, Rathlousgade 19, 8300 Odder, 
tlf. 8654 4747 eller 2175 8131, finnholm39@gmail.com

Kasserer Preben S. Hansen, Dronningensgade 10, 2.,
8900 Randers, tlf. 8643 0285 eller 6160 4717                     
preben.sejthen@gmail.com

Næstformand og Sekretær Niels Angaard, 
Jarlsmindevej 62, Stautrup, 8260 Viby, tlf. 8628 4463 eller 
4056 6726,  niels.angaard@stofanet.dk

lillemosegårdens Grundejerforening                                                                                                                            
Formand Timo Kofod, tlf. 8627 0678 eller 2812 7102  
timo.kofod@jbkofod.dk

Kasserer Johan Stadil Petersen, tlf. 7589 0898 eller 
2323 5982,  johan.petersen@hedensted.dk 

Sekretær Erik Svejgaard, tlf. 8627 5724 eller 2361 1101,  
svej@adslhome.dk

Øvrig bestyrelse:
Jens Christian Klibo, tlf. 8614 4449 eller 4041 9520,  jck@pwc.dk
Hans J. Greimer, tlf. 4092 5462,  hj.g@live.dk

Referat af generalforsamling i lillemosegårdens 
Grundejerforening d.07.juli 2013 kl. 15.00 i Boulstrup 
forsamlingshus.
I generalforsamlingen deltog 22 personer, som repræsente-
rede i alt 18 husstande.
1.  Valg af dirigent Lars Vinther blev foreslået og valgt til dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning Formanden, Søren Casparij, frem-
lagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsen har afholdt ét 
bestyrelsesmøde. Derudover har bestyrelsen haft kontakter 
med politikere, politi og kommune gennem telefon og mail-
korrespondance.
Foreningens økonomi viser et overskud på 3.000 kr. og en 
egenkapital på 79.000 kr. 92% af foreningens udgifter er gået 
til veje og dræn i vejene. Vejene er repareret 3 gange i årets 
løb. Drænet fungerer godt efter opgravning og rensning ved 
hjørnet ml. LIllemosevej og Engagervej og oprensning ved 
udløbet i stranden.
Vores ansøgning om etablering af vejchikaner har fået en 
fælles godkendelse af kommune og politi. Efter etablering af 
chikanerne(bump) har der været færre beboere, der drejer af 
ved Spongsvej samt en nedsættelse af kørehastigheden. Det 
er meningen, at kampestenene mellem pælene og marken 

Nyt fra lokAlforeningerne
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Leif Harrit, og den nuværende suppleant, Vibeke Sørensen, var 
villige til genvalg, og da der ikke var modkandidater, kunne disse 
betragtes som genvalgte.
9   Eventuelt Der blev spurgt til, om stien i hybenbuskene 
langs stranden kunne føres igennem mod syd derfra, hvor 
den i øjenblikket stopper, som den tidligere har været.                                                               
Dirigenten svarede, at dette ikke er muligt, da de sidste fire 
grunde mod syd i foreningen går helt ned til stranden.
Gert Jørgensen, Engagervej 23, nævnte, at der var for dårlig 
internetkapacitet i området. På forespørgsel til Østjysk Fibernet 
og TDC var svaret, at man ville se på det, hvis der var interesse-
rede nok. Det blev oplyst, at Østjysk Fibernet skulle have tilsagn 
fra minimum 20 husstande, før de ville overveje at grave fiber 
ned i området. Det blev aftalt, at kasserer Johan Petersen ville 
sende dette ud på mail til medlemmerne og opfordre dem til at 
henvende sig til Gert, hvis de har interesse i dette. Gert foreslog 
endvidere også muligheden af at etablere et lokalt hotspot i 
området, som interesserede kan betale for at bruge.
En deltager foreslog, at referatet blev hængt op i skabet. Det ville 
sekretæren gerne gøre, og formanden mente endda at høre, at 
det ville blive inden 1. august. 
Vedr. beskæring af hybenroser på fællesarealet ved stranden 
foreslog en deltager, at de efter beskæring skulle have en vis 
højde, så de kunne give læ for vestenvind og give mulighed for 
fugleliv, samt at de skulle slås i mindre områder med bestemte 
tidsintervaller, således at det hele ikke blev slået på en gang. 
Bestyrelsen tog dette til efterretning. 
Som det sidste punkt under evt. formulerede Erik Svejgaard en 
stor tak fra den øvrige bestyrelse til den tidligere formand, Ole 
Lykke Pedersen og den nuværende formand, Søren Casparij for 
deres store og energiske indsats for foreningen og den effektivi-
tet og hurtighed, hvormed de har løst foreningens hovedopga-
ver i forbindelse med renovering og vedligeholdelse af vejene 
og drænene i disse og vedligeholdelsen af fællesarealerne. Timo 
Kofod fulgte op på dette ved at give takken et konkret udtryk i 
form af vinflasker og chokolade.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden i afholdelsen af 
generalforsamlingen og erklærede denne for afsluttet.

Ref.: Erik Svejgaard / Dirigent: Lars Vinther 

NFJ Naturist Camping
Kystvejen 258, Kysing, 8300 Odder

Formand Henrik Johansen, Krusborgvej 6, 7361 Ejstrupholm, 
tlf. 2942 1948,  Formand@nfj.dk

Kasserer Lilian Bredgaard, Virklundvej 48, 8600 Silkeborg, 
tlf. 2459 9103,  Kasserer@nfj.dk

Rude & Saksild Hus-og Grundejerforening: 
www.rudestrandgrundejerforening.dk

Formand Niels-Ulrik Bugge, Egelunden 26, 8300 Odder, 
Sommerhus: Østpassagen 27, Rude Strand tlf. 8654 3188 
eller  3082 3188, nubugge@gmail.com

Kasserer Vagn Christensen, Højvænget 226,  8300 Odder, 
Sommerhus: Lyngbakkevej 29, Rude Strand, tlf. 8654 4047 
eller 3012 9447, vagnogjytte@gmail.com

Næstformand Erik Hedegaard, Skovlunden 1, Rude Strand, 
8300 Odder, tlf. 3025 9089, erhe@mail.tele.dk

Sekretær Ingrid Rosenbæk, Delfinvej 18, Rude Strand, 
8300 Odder, tlf. 3028 9866, rosenbaek@it.dk

skal fjernes i forbindelse med, at ejeren af marken pløjer op ca. en 
halv meter fra pælene, således at Lillemosevej kommer tilbage til 
dens oprindelige bredde. Bumpene overholder gældende krav 
og regler svarende til en max-hastighed på 30 km./timen.
Bestyrelsen har gennemlæst den nye lokalplan 3030, som er 
sendt til alle grundejere, og har ingen indvendinger herimod. 
Alle opfordres til at læse den og overveje, om de har kommenta-
rer inden tidsfristen for indsigelser.
Foreningen har deltaget i generalforsamlingen i Odderkystens 
Fællesudvalg og ansøgt denne om tilskud på 25% af udgifterne 
til skilte, som det er muligt at få iflg. tidligere vedtagelse.
Foreningen har modtaget et forslag fra en naboforening om at 
slå grundejerforeningerne sammen,  men har ikke hørt mere 
til dette.
Under debatten om beretningen mente en deltager, at det er 
nogle gode vejbump, der er etableret. Desuden blev det nævnt, 
at der kan være problemer med at komme forbi og ind på sin 
grund, hvis nogen parkerer for tæt på bumpene. Formanden 
opfordrede til, at man undlader at parkere tæt på et bump, og 
evt. påtaler dette over for bilens ejer,  hvis man observerer dette. 
Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt.
3. Regnskab Kassereren, Johan Petersen, gennemgik det udsend-
te regnskab. Der var ingen kommentarer til regnskabet, hvorefter 
dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt. 
4.  Indkomne forslag Hans Malling havde indsendt 3 delforslag 
vedr. de nyetablerede bump: Delforslag 1: Ændring af op- og 
nedkørsler fra nuværende 15 grader. til 45.grader.
Delforsalg 2: Fjern bumpene, men behold stolperne.
Delforslag 3: Fjern det hele igen.                                                                                                                     
Han motiverede mundtligt sit forslag med, at bumpene havde 
forvoldt skader på både vejbelægningen og hans bil. Dirigen-
ten satte forslagene til afstemning i rækkefølge fra 3 til  1. Der 
var ikke flertal for nogen af forslagene, og inden af dem blev 
derfor vedtaget. 
Søren Casparij stillede forslag om, at generalforsam-
lingen skulle give den nye bestyrelse bemyndigelse 
til at komme med indsigelser mod lokalplan 3030 på for-
eningens vegne inden indsigelsesfristen d. 14.august.                                                                                                                       
Under debatten om forslaget blev der udtrykt tilfredshed med 
planens henstilling til, at grundene henligger som naturgrunde 
og ikke ligner villahaver i et parcelhuskvarter. Søren præciserede, 
at det også ligger i forslaget, at bestyrelsen kan videregive forslag  
fra medlemmer, f.eks. om begrænsning af højden på træer, som 
en grundejer foreslog. Ved afstemning   om forslaget stemte 18 
for, og det var dermed vedtaget. 
5.  Fastsættelse af kontingent  Kassereren uddelte foreningens 
forslag til budget for 2013. På baggrund af en solid egenkapital 
på 79.000 kr. og forventede vejudgifter på 20.000 kr. foreslog han 
kontingentet for det kommende år nedsat til 200 kr. (opkræv-
ning marts 2014). Under diskussionen foreslog en deltager 300 
kr. men en anden mente, at forslaget var velbegrundet i det 
foreslåede budget, og at man senere kunne hæve det igen, hvis 
budgettet talte for det, og fordi foreningen ikke skulle opsamle 
for mange af medlemmernes penge i forhold til, hvad der var 
brug for. Ved afstemning om forslaget blev der enstemmigt 
vedtaget et kontingent på 200 kr. for det kommende år.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  Følgende var på valg: Søren 
Casparij, Ole Lykke Pedersen og Johan Stadil Petersen. Af disse 
ønskede kun den sidste at genopstille. Foruden denne accepte-
rede Hans Jørgen Greimer og Jens Christian Klibo på opfordring 
at stille op. Disse blev enstemmigt indvalgt i bestyrelsen.
7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen På opfordring opstillede Tor-
ben Vinther og Peter Ulrich, og da der ikke var andre forslag, blev 
disse valgt som suppleanter.
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant Den nuværende revisor, 

Nyt fra lokAlforeningerne
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Har i problemer med støv på jeres veje?
Så brug Dustex – det reducerer støvet, 
og minimerer vejvedligeholdet.

Kontakt Flemming Søndergaard på:
40 33 53 62 og få en snak om jeres 
problemer med støv.

WWW.DUSTEX.NU

SE MERE PÅ

RING ELLER SKRIV FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD
29895425 / 29893723
odtf@oddertagrens.dk

698

VI UDFØRER ALT INDENFOR RENS - TAGRENS - FLISERENS - FACADERENS 

,- inkl.moms

FLOT OG RENT TAG
MED EN ALGEBEHANDLING

FRA
FØR

EFTER

SPAR PENGE

SLÅ FLERE HUSE SAMMEN

OG OPNÅ ATTRAKTIVE

RABATTER!

WWW.ODDERTAGRENS.DK
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Vejformand Ove Sørensen, Kystvejen 99 C,  Rude Strand, 
8300 Odder, tlf. 8695 1349 eller 2160 0093, 
ove.soerensen@mail.dk

Saksild Strand Grundejerforening                                                                                                                              
Formand Peder Abrahamsen, Ringvænget 5, 8722 Hedensted, 
tlf. 4019 1641, pederabrahamsen@hafnet.dk

Kasserer Knud Sørensen, Plantagevej 205, Saksild Strand, 
8300 Odder,  ragnhild.knud@privat.dk

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

Øvrig bestyrelse:
Villy Holm, Magnusvej 18, Saksild Strand, 8300 Odder,  
vtec@post.tele.dk
Mike Fabricius Smedegaard, Smouenvej 4, 8410 Rønde,  
mike@clic.dk 

Saksild Strands Ejerlaug
Formand Gunner Jørgensen, Hybenvej 17, 8300 Odder, 
tlf. 2424 0966,  gj@edbtotal.dk

Kasserer Villy Jeppesen, Kirkeager 3, 8300 Odder, tlf. 3013 3614

Næstformand Else Marie Hulemose, Posmosevej 13, 
-8300 Odder, tlf. 2561 0886

Øvrig bestyrelse:
Dennis Barslund Hybenvej 15, tlf. 2728 0431
Lis Madsen, Magnusvej 15, tlf. 8657 1814

Suppleant Torben Grøn, Ravnsager 11, tlf. 2424 1200

Spøttrup Strands Grundejerforening                                                                                                                         
Formand Ruben Andersen, Pilevænget 2, 8300 Odder, 
tlf. 8654 2556 eller 4041 8654, rubenrubian@gmail.com

Sekretær Ole Kirkegård, Præsteengen 3,8653 Them, 
tlf. 4062 6741,

Næstformand Benny Pedersen, Funder Skovvej 4, 
8600 Silkeborg, tlf. 8685 1878

Kasserer og Bådelaugsaktiviteter Grete Jensen, 
Ternevej 10, 8300 Odder tlf. 2945 5406,  
grjekab@mail.tele.dk

Ansvarlig for Vejvedligehold Poul Erik Jørgensen, 
Grumstrupvej 48, 8732 Hovedgård, tlf. 7566 1506  

Strandparkens Grundejerforening                                                                                                                             
Formand Torben Petersen, Østergaardsvej 2, 
8464 Galten, tlf. 2127 7270, elinkrarup@gmail.com  
al information og kontakt skal tilgå Formanden

Kasserer Bent Lind Kristensen, Vandværksvej 15, Torrild, 
8300 Odder, tlf. 4017 1025, lind@torrild.dk

Næstformand Henning Bøtker, Birkedalsvej 19, 
8260 Viby J, tlf. 2242 3070, botker@stofanet.dk

Sekretær Arne Larsen, Strandparksvej 59, Saksild, 
8300 Odder, tlf. 5161 2426, saksildlarsen@gmail.com

Øvrig bestyrelse: Hanne Mulvad, Lollandsgade 12, 
8000  Aarhus C, tlf. 8613 5041,  101,12@stofanet.dk

Når disse linier skrives kort ind i det nye år, har vi heldigvis 
stadig en grøn vinter. Lad os håbe vi i vinter slipper lettere en 
sidste vinter.
I Strandparkens grundejerforening er de siden sidste sommer 
da også sket lidt. Bestyrelsen har fået en lidt anderledes sam-
mensætning. Det kan læses andet steds i bladet.
 Allerede i efteråret er det så omsider lykkedes at få fjernet 
de mange – ikke alt for pæne – blomsterkummer. Det er en 
opgave der har været besluttet på en tidligere generalforsam-
ling. Ved åen har vi også fjernet de to trin der var på vestsiden 
af broen til gavn for mange.  Det betyder det nu er meget let-
tere at komme over broen med trækvogne, barnevogne eller 
rolatorer. Til gengæld håber vi så ikke det giver anledning til 
væddeløb på cykel eller knallert.
De to storme vi havde i efteråret og lige før jul er vi tilsynela-
dende sluppet nådig fra. Mange har haft gang i  saven. Kun få 
har haft skade på husene. For nogen har det da også været lidt 
spændende, da vandet begyndte at stige så meget. Jeg tror 
ikke det er set tidligere.
Vi vil så håbe vi får et godt forår, hvor påsken i år er lidt sent, 
og en lige så god sommer som sidste år, selv om der er noget 
at leve op til.
Vi har tidligere lovet hinanden, at vi ikke ville benytte elektriske 
maskiner o.l. lørdag og søndag i siestaen mellem kl. 12 – 14, 
hvor mange også ofte har gæster til frokost o.l.
Det er den nye bestyrelses ønske at vi fortsat kan  skabe en 
hyggelig og positiv stemning med et rimeligt sammenhold. 
Husk det er i de flestes fritid vi mødes og ses på Strandparksvej. 
Derfor er der jo ikke nogen der ønsker at gå rundt og se sur på 
hinanden. For husk: Sammen er vi  bedst! Det er vort ønske vi 
igen kan blive så mange til bl.a vor generalforsamling hvor vi 
sammen kan drøfte og løse de opgaver der måtte komme i en 
positiv ond. Det ville være skønt om vi var nødsaget til igen at 
stille teltet op på vort fællesareal ved åen.

Nissen            

Nyt fra lokAlforeningerne
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TRÆFÆLDNING
Brohus Aps udfører alle former for 

· Træfældning
· Topkapning
· Beskæring
· Rydning
· Stubfræsning
· Flishugning

Det bedste tidspunkt for beskæring/
træfældning er fra oktober til marts.

· Bestillinger modtages hele året
· Uforpligtende tilbud gives
· Fuldt forsikret
· Intet er for stort og intet er for småt

50 50 12 31

BROHUS APS · GL. BYGADE 3, SAXILD · 8300 ODDER
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Amstrup Ege Grundejerforening
Formand  Viggo Eslund Søttrupvej 2, 8752 Østbirk  2016 2687 viggo.eslund@post.tele.dk
Sekretær  Torben Laursen Dalvangen 8, th, 8270 Højbjerg 8627 4764   
Kasserer  Carsten Rosendal Gammel Bedervej 9, 8320 Mårslet 8629 5730 295730@gmail.com
 
Dyngby Hage Grundejerforening 
Formand Steen Pedersen Elleparken 20, 8520 Lystrup 8622 7217 nesen@pedersen.mail.dk  
Sekretær Poul-Erik Vestergaard Rørthvej 40, 8300 Odder 2218 4820 poulerikv@gmail.com  
Kasserer Tove Oldam  Vester Tværvej 28, 8920 Randers NV 5052 3167 to@pharmakon.dk
  
Dyngby lyngs Vej-og Grundejerforening
Formand Steen Madsen Skovsagervej 7, Dyngby Str., 8300 Odder 8655 8537 steenmadsen1@gmail.com
Sekretær Kurt Vilstrup Schönausvej 8, Dyngby Strand, 8300 Odder 5124 0302   
Næstform. Flemming Jensen Kildeager 13, 8751 Gedved 2361 0048/4013 1248
   
Dyngby Overgårds Grundejerforening
Formand Finn Mølkjær Langballevej 176, 8320 Mårslet 8629 6301 moelkjaer@privat.dk 
Kasserer Rikke Harrit  
    
Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
Formand Claus Kjeldsen Solbrinken 25, 8300 Odder 4082 0673 clausgkjeldsen@gmail.com
Kasserer Lene Fogh Hansen Snærildvej 116, 8300 Odder 4079 2600 leneogknud@hansen.mail.dk
 
Grundejerforeningen Bakken
Formand Ejvind B.Jensen  Riistoft 5, 6000 Kolding 4082 1663 Ejvindb@stofanet.dk 
Sekretær Jørn Lippert Byvej 16, 8330 Beder 2060 3778 jornlippert@gmail.com 
Kasserer Knud S.Thisgaard Skeltoften 10, 8330 Beder 4073 8810 kt-finans@mail.tele.dk
 
Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-1974
Formand Joan Hingeberg Snærildvej 86, 8300 Odder 4056 1111 jh@jobmaster.dk  
Sekretær Inger Svejstrup Bjørnøvænget 10, 8381 Tilst    
Kasserer Søren Hauberg Strandparken 5,1.th, 8000 Aarhus C
    
Grundejerforeningen Kysing Hage
Formand Thorkild Daugaard Bygholm Parkvej  69, 8700 Horsens 2720 4787 thda@stofanet.dk 
Næstform. Palle Thomsen Skådehøjgårdsvej 56. 8270 Højbjerg 8627 1701/2171 0611  ptb@pbtas.dk 
Kasserer Ib Bjerregård Pedersen Thorasvej 91, 8300 Odder 2012 0054 ibogbirtha@gmail.com
 
Grundejerforeningen Kysing Næs 
Formand Poul Erik Hansen Strandparken 27, 8000 Aarhus C 8619 9194/4063 9194 masterconsult@mailme.dk
Sekretær Allan Tønnesen Fenrisvej 13, Gram, 8660 Skanderborg 8657 1836/2929 8778  
Næstform. Leif Juul Byvej 11, 8300 Beder 8616 1768   
Kasserer Max Andersen C.H.Ryders Vej 21, 9210 Aalborg SØ 9814 0243/4010 6099 maxbruno@andersen.mail.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
Formand Ole Nielsen Tingsskov Allé 71, 8310 Tranbjerg 8629 3331/2170 5454 ole.nielsen@nexans.com  
Sekretær Lise Lotte Kjelsmark Blåhøjtoften 60, 8260 Viby  8628 1628/4084 4860 lotte@jlgruppen.dk  
Kasserer Inger Spence Kvædevej 35, 8270 Højbejrg 8627 5389/2262 5614 ingerspence@gmail.com
 
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Formand Ebbe Johnsen P. Baatrupsvej 17, 8300 Odder 2337 6922  ebbejohnsen@hotmail.com
Næstform. Carsten Juste Kildegården 10, 8000 Aarhus C 2028 7114 carsten.juste@post.tele.dk
Sekretær Ole Grønne Borgvold 1, 8260 Viby J  og@dm.dk 
Kasserer Poul Bay Herman  Bangsvej 1, 8700 Horsens 4041 7276 gupo@privat.dk

Oversigt over Formænd,  Kasserer og revisorer !
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Grundejerforeningen Skovgårdsparken 
Formand Flemming Mouritsen Skovgårdsparken 5, 8300 Odder 8655 9210/2029 8384 bfmbulldog@mail.dk 
Kasserer Britta Lundtoft Frøkærparken 40, 8320 Mårslet 2064 0111    
Næstform. Bjarne Pedersen Vads Møllevej 21, Sondrup, 8300 8655 0105/4072 8420 
 
Grundejerforeningen Skovsager
Formand Kaj Oleander Nielsen Midtagervej 18, Dyngby str. 8300 Odder 2449 0575 kon@email.dk 
Kasserer Susanne Eriksen Egevænget 4, 8310 Tranbjerg  8629 5363   
Sekretær Marianne Vengsgaard Løjenkærvej 2, 8300 Odder 8692 8437
  
Havhusene Boulstrup Strand
Formand Finn Holm Rathlousgade 19, 8300 Odder 8654 4747/2175 8131 finnholm39@gmail.com 
Næstform. Niels Angaard Jarlsmindevej 62, Stautrup 8628 4463/2175 8131  
Sekretær Niels Angaard Jarlsmindevej 62, Stautrup 8628 4463/4056 6726 niels.angaard@stofanet.dk
Kasserer Preben S.Hansen Dronningensgade 10,2.8900 Randers 8643 0285/6160 4717 preben.sejthen@gmail.com

lillemosegårdens Grundejerforening
Formand Timo Kofod Dalsvinget 14, 8270 Højbjerg 8627 0678/2812 7102 timo.kofod@jbkofod.dk 
Sekretær Erik Svejgaard Dalvangen 59, 8270 Højbjerg  8627 5724/2361 1101 svej@adslhome.dk  
Kasserer Johan S. Petersen Olaf Rudes Vej 11 A,8270 Højbjerg 7589 0898/2323 5982 johan.petersen@hedensted.dk

NFJ Naturist Camping
Formand Henrik Johansen, Krusborgvej 6,7361 Ejstrupholm  2942 1948 Formand@nfj.dk 
Kasserer Lilian Bredgaard Virklundvej 48, 8600 Silkeborg 2459 9103 Kasserer@nfj.dk 

Rude&Saksild Strands Hus-og Grundejerforening
Formand Niels-Urik Bugge Egelunden 22, 8300 Odder 8654 3188/3082 3188 nubugge@gmail.com 
næstf. Erik Hedegaard Skovlunden 1, Rude str., 8300 Odder 8654 2020/3025 9089 erhe@mail.tele.dk 
Sekretær Ingrid Rosenbæk Delfinvej 18, Rude str.,8300 Odder 8655 8517/3028 9866 rosenbaek@it.dk 
Kasserer Vagn Christensen Højvænget 226, 8300 Odder 8654 4047/3012 9447 vagnogjytte@gmail.com 

Saxild Strand Grundejerforening
Formand Peder Abrahamsen Ringvænget 5, 8722 Hedensted 4019 1641 pederabrahamsen@haf.net.dk
Sekretær Alice Thora Sundahl Odensevej 167, 5500 Middelfart  thora1@stofanet.dk
Kasserer Knud Sørensen Plantagevej 205, Saksild,8300 Odder  ragnhild.knud@privat.dk

Saxild Strands Ejerlaug
Formand Gunner Jørgensen Hybenvej 17, 8300 Odder 2424 0966 gj@edbtotal,dk  
Kasserer Villy Jeppesen Kirkeager 3, 8300 Odder 3013 3614    
Næstform. Else Marie Hulemose Posmosevej 13, 8300 Odder 2561 0886   

Spøttrup Strands Grundejerforening
Formand Ruben Andersen Pilevænget 2, 8300 Odder 8654 2556/4041 8654 rubianruben@gmail.com 
Næstform. Benny Pedersen Funder Skovvej 4, 8600 Silkeborg  8685 1878   
Sekretær Ole Kirkegård Præsteengen 3, 8653 Them 4062 6741   
Kasserer Grete Jensen Ternevej 10, 8300 Odder 2945 5406 grjekabj@mail.tele.dk 

Strandparkens Grundejerforening
Formand Torben Petersen Østergaardsvej 2, 8464 Galten 2127 7270 elinkrarup@gmail.com 
Næstform. Henning Bøtker Birkedalsvej 19, 8260 Viby J 2242 3070 botker@stofanet.dk  
Sekretær Arne Larsen Strandparksvej 59, Saksild, 8300 Odder 7564 8126/5261 2426 saksildlarsen@gmail.com 
Kasserer Bent Lind Kristensen Vandværksvej 15, Torrild, 8300 4017 1025 lind@torrild.dk

Odderkystens revisorer
Margot Piltoft Jensen  8655 6891 margot.piltoft@dlgmail.dk
Flemming Jensen Kildeager 13, 8751 Gedved 2361 0048/4013 1248

Oversigt over Formænd,  Kasserer og revisorer !
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Østjyllands største 
genbrugsforretning

Retro Genbrug Odder, Skovdalsvej 27, 8300 Odder

Stort udvalg i møbler, havemøbler, elek-
tronik, lamper, tæpper, tasker, kufferter, bill-
eder, bøger, samleobjekter, køkkenudstyr, 
legetøj, barnevogne, klapvogne, cykler og 
mange andre effekter til hus og have.

Tlf. 2169 0572

Åbningstider: 
Hver torsdag fra 15.00 – 18.00 
og lørdag fra 10.00 -13.00.
Kontaktperson Hans Smed tlf. 21 69 05 72.
Retro Genbrug Odder drives i samarbejde 
med KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark.

Vi har en hjemmeside....
www.retroen-genbrug.dk der fungerer som 
et Internet genbrugsmarked. Overskud-
det fra Retro Genbrug Odder går til den 
daglige drift af en alkoholfri ungdomscafe 
Cafe’Retro, Rosensgade 47, 8300 Odder.



 
NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SOMMERHUSET
SYGDOM OG UlYKKE:
 
Alarmcentral  .............................................................112 
Politi ..................................................................................114 
Politi, nærpoliti i Odder
Rådhusgade 40, 8300 Odder  ..............8751 1448
Politi, Aarhus 
Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C ..........8731 1448
Odder Apotek
Rosensade 14, 8300 Odder ...................8654 1009
løveapoteket
Store Torv 5, 8000 Aarhus C ..................8612 0022
FAlCK  vejhjælp - abonnement .......7010 2030
lægevagten Region Midtjylland ..7011 3131

FERIE, TRAFIK OG REJSER

Odder Banegård-DSB 
Banegårdsgade 3, 8300 Odder ...........7013 1415
www.visitodder.dk

Feriepartner Odder-Juelsminde
Banegårdsgade 3,8300 Odder ............8780 2600

El OG VAND:

El: Østjysk Energi
Knudsminde 10, 8300 Odder ...............8780 1177
Vand: Odder Vandværk A.m.b.a. 
Skovdalsvej 6, 8300 Odder ....................8656 1020

OFFENTlIGE KONTORER:
ODDER KOMMUNE
Rådhusgade 3, 8300 Odder ..................8780 3333

ANNONCØRER:
Brohus ApS
Gl. Bygade 3, Saksild, 8300  ...................5050 1231
Dustex
Mariendalsvej 13, 8400  ...........................8634 4583 
VANDHAllA i Hou
Villavej 25, Hou, 8300 Odder ................8781 7900
Feriepartner Odder -Juelsminde
Banegårdsgade 3, 8300  ..........................8780 2600
Fru Møllers Mølleri
Bjeragervej 35, 8300 ..................................2178 2760
Hessellund El Punkt 1
Rådhusgade 96, 8300 ...............................8654 2911
Hessellund lift og Maskinudlejning
Ballevej 3, 8300 .............................................8627 1154
Hov VVS -E.Beck Pedersen ApS
Lærkevej 42, Hou, 8300  ..........................8655 6205

I/S Odder Forsyningsselskab
Skovdalsvdej 8, 8300  ................................8656 1020
I/S Reno Syd
Norgesvej 13, 8660  ....................................8652 5211
Jens-Marius Madsen VVS
Mågevej 7, 8660  ..........................................2024 7705
Jysk Havemøbelcenter
Ballevej 3,8300 Odder ...............................2007 0640
Kloakmesteren 
Lyngvejen 1, Dyngby, 8300 ...................2142 6022
Kvickly
Nørregade 6, 8300  .....................................8780 2870
Malermester Poul E.Nielsen
Tvingstrup,8700 Horsens ........................4128 0376
Malling kro
Stationspladsen 2, 8340 ..........................8693 1025
Møllegården
Alrøvej 382, Alrø 8300 Odder ...............8655 2083
Nordea
Banegårdsgade 2, 8300 ...........................7033 3333
Nybolig Odder
Rådhusgade 2, 8300  .................................8654 2666
OBS JC Tegn & Byg
Strandvejen 133, Rørth, 8300 ...............8654 1818
Odder Bowling Center A/S
Ballevej 2, 8300 Odder .............................8654 1300
Odder Kloakservice Aps
Balshavevej 97, 8300 .................................8654 0857
døgnvagt  .........................................................4027 0857
Odder Parkhotel 
Torvald Køhlsvej 25, 8300 .......................8654 4744
Odder Tag & Facaderens ApS
Mørupsvej 12, 8300 ....................................2989 5425
Odder Transportservice Aps 
Balshavevej 97, 8300 .......8654 7111/4040 7111
Restaurant Himmel og Hav
Kystvejen 200, 8300 ...................................5121 0080
Retro Genbrug
Skovdalsvej 27, 8300  ................................2169 0572
Selandia Cykler Aps
Rådhusgade 5, 8300  .................................8654 0372
Skanderborg-Odder Køl og El Reparation 
Dyngbyvej 12, Saksild, 8300  ................4017 5810
STARK Odder Trælast og Byggecenter
Banegårdsgade 27, 8300  .......................8654 0088
Tømrer og Snedkerfirmaet
Strandvejen 35, Saksild, 8300  .............8655 8899 
Kim 4041 6207 / Henrik  .........................4033 2862
Tømrermester Christian Stougaard ApS
Hedemarksvej 36, 8300 Odder ...........2212 6013
Østjysk Fibernet
Knudsminde 10, 8300 Odder ...............8780 1111



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

Saxild Strand Grundejerforening
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


