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Det er 17.gang, jeg på bestyrelsens vegne skal 
aflægge beretning om Odderkystens Fællesud-
valgs virksomhed i det forløbne år.
Vi har i årets løb holdt 4 ordinære bestyr-
elsesmøder, hvor vi dels har drøftet de emner, 
som kom frem på sidste generalforsamling og 
dels har været optaget af foreningens daglige 
drift, især arbejdet med at indsamle stof – og 
tegne annoncer til bladet ”ODDERKYSTEN”.
Tidligere kunne annonceindtægten lige godt 
og vel dække trykke- og distributions- omkost-
ningerne vedr. bladet, men som I kan se i regn-
skabet, har vi i dag takket være annonceindtæg-
terne et overskud på bladet på over 30.000 
kroner. Det er en god ”belønning” for det store 
arbejde, som det er at ”producere” bladet.
Det er endvidere en nødvendig indtægt, hvis vi 
fremover skal undgå ”røde tal på bundlinjen”, idet 
vores pæne renteindtægt fremover må forventes 
at ”svinde ind” til næsten ingenting.
Som noget nyt vil vi i år uddele overskydende 
eksemplarer af bladet til sommerhusejere nord 
for Norsminde Fjord.
Vi har i årets løb ikke modtaget ansøgninger om 
tilskud til indkøb af hjertestartere.
Derimod har vi efter ansøgning udbetalt et til-
skud på 3220 kroner til etablering af hastigheds-
dæmpende foranstaltninger ved Rude Strand.
Vi deltager fortsat i arbejdsgruppen: ”Østjyder 
imod vindmøller i Århusbugten”, ligesom vi fort-
sat er medlem Støtteforeningen ”Bevar de kyst-
nære Havmiljøer”, der er stiftet med henblik på 
blandt andet at finansiere arbejdet i  arbejds-
gruppen.
Siden sidste generalforsamling er VVM-undersø-
gelsen blevet godkendt, og Håb har meddelt, at 
man vil udnytte tilladelsen til at gå videre med 
projektet.
Den helt store ”spiller” i konsortiet bag Mejlflak-
projektet er NRGi i hvis repræsentantskab, der 
hidtil har været et spinkelt flertal af tilhængere af 
projektet, men efter det seneste repræsentantsk-
absvalg er dette flertal angiveligt ”vippet”, idet 
der blev nyvalgt flere modstandere af projektet.
I forbindelse med valgkampen forud for 
repræsentantskabsvalget modtog Odderkystens 

Fællesudvalg fra førnævnte støtteforening en 
ansøgning om økonomisk støtte til fremstilling 
– og distribution af kampagnemateriale til brug 
i forbindelse med forsøget på at få valgt nogle 
modstandere af ”mejlflak-projektet” ind i NRGi´s 
repræsentantskab.
På et uformelt bestyrelsesmøde den 24. januar 
besluttede bestyrelsen énstemmigt at
efterkomme ansøgningen og dække 25 % (dog 
max. kr. 7.500,00 ) af  de dokumenterede udgifter 
til fremstilling og distribution af flyers o. lign.
Efter valget kan vi konstatere, at førnævnte arbe-
jdsgruppe fik valgt fem repræsentanter ind i 
NRGi´s repræsentantskab, så der er måske håb 
forude.
Jeg kan ikke forestille mig, at projektet gennem-
føres, hvis NRGi trækker sig ud af dette.
Ifølge seneste nyt er projektet ”sat på pause” 
foreløbigt til efteråret angiveligt med henblik på 
evt. at få lov til at ændre projektet til et ”forsøg-
sprojekt”, hvor mølleejerne får en væsentlig 
højere pris for den producerede elektricitet.
På sidste generalforsamling drøftedes den 
mange steder dårlige mobildækning langs Odd-
erkysten. De enkelte foreninger opfordredes 
til på deres respektive generalforsamlinger at 
debattere problemet og herefter melde tilbage 
til bestyrelsen, hvorefter vi vil vurdere om der er 
behov for tiltag fra Fællesudvalgets side.
I skrivende stund har vi kun modtaget en enkelt 
tilbagemelding.
På vores seneste bestyrelsesmøde drøftede vi 
muligheden for at etablere en fælles ”hjemme-
side”, hvor også de enkelte foreninger kunne få 
deres egen digitale platform.
I bestyrelsen var der enighed om, at det var en 
god idé. Hvad mener I ?
Husk at Odderkystens Fællesudvalg stadig har 
en ”bestyrelsesansvarsforsikring”, som dækker 
både fællesudvalgets – og de enkelte grundejer-
foreningers bestyrelsesmedlemmer.
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 
onsdag den 29. april 2015 i Odderkystens Fællesudvalg

Formandens beretning
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I 2014 havde Feriepartner Odder-Juelsminde en 
fremgang på 13% i forhold til året før og allerede 
nu kan vi forudse at vi kommer til at mangle 
sommerhuse til udlejning i højsæsonen i år. Vi 
har kunderne, men mangler sommerhuse til 
udlejning. 

Mulighed for at udleje mens sommerhuset 
er til salg
Har man sommerhuset til salg kan vi tilbyde en 
kort formidlingsaftale som er tilpasset individuelt. 
På den måde har man mulighed for at udleje i 
blot nogle få uger. Så vi kan kun opfordre til at 
man udnytter det nye forhøjede bundfradrag på 
Kr. 20.700. – Ligeledes hvis man som sommer-
husejer ikke har prøvet at udleje før, men gerne 
vil afprøve det – så har man her muligheden for 

udleje enkelte uger eller de uger man ikke selv 
benytter huset. 

Som lokalt udlejningsbureau er vi tæt på jer, tæt 
på sommerhuset og tæt på lejerne under hele 
deres ophold hvilket giver tryghed for både jer 
og lejer.

Så overvejer I at udleje, og kan afse nogle uger 
så at kontakt os. Vi giver meget gerne et uforp-
ligtende udlejningsbudget så man får en ide om 
hvad evt. udlejning vil kunne indbringe. Ligesom 
vi også gerne rådgiver om evt. forbedringer, der 
vil kunne give en bedre indtjening. 

Edith Derdau
Feriepartner Odder-Juelsminde

Det har aldrig været mere 
attraktivt at udleje sit sommerhus

Sommerhuse til udlejning i højsæsonen søges...
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Faktaboks:
Er sommerhuset til salg
Hvis sommerhuset er til salg kan man 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 kontakt os gerne og få en uforpligtende snak 
om muligheder.

Det har aldrig været mere attraktivt at udleje sit 
sommerhus
Eksempel ved lejeindtægt på Kr. 30.000:

 

Det har aldrig været mere attraktivt at udleje sit sommerhus 

Sommerhuse til udlejning i højsæsonen søges….  

I 2014 havde Feriepartner Odder-Juelsminde en fremgang på 13% i forhold til året før og allerede nu kan 
vi forudse at vi kommer til at mangle sommerhuse til udlejning i højsæsonen i år. Vi har kunderne, men 
mangler sommerhuse til udlejning.  

Mulighed for at udleje mens sommerhuset er til salg 
Har man sommerhuset til salg kan vi tilbyde en kort formidlingsaftale som er tilpasset individuelt. På den 
måde har man mulighed for at udleje i blot nogle få uger. Så vi kan kun opfordre til at man udnytter det 
nye forhøjede bundfradrag på Kr. 20.700. – Ligeledes hvis man som sommerhusejer ikke har prøvet at 
udleje før, men gerne vil afprøve det – så har man her muligheden for udleje enkelte uger eller de uger 
man ikke selv benytter huset.  

Som lokalt udlejningsbureau er vi tæt på jer, tæt på sommerhuset og tæt på lejerne under hele deres 
ophold hvilket giver tryghed for både jer og lejer. 

Så overvejer I at udleje, og kan afse nogle uger så at kontakt os. Vi giver meget gerne et uforpligtende 
udlejningsbudget så man får en ide om hvad evt. udlejning vil kunne indbringe. Ligesom vi også gerne 
rådgiver om evt. forbedringer, der vil kunne give en bedre indtjening.  

Edith Derdau 
Feriepartner Odder-Juelsminde 

Faktaboks: 
Er sommerhuset til salg 
Hvis sommerhuset er til salg kan man med fordel udleje. Man binder sig kun for de uger der er 
udlejet og kan eksempelvis sætte sommerhuset til udlejning en måned af gangen eller blot de 
uger man ønsker. Der er mange muligheder så kontakt os gerne og få en uforpligtende snak 
om muligheder. 

Faktaboks: 
Det har aldrig været mere attraktivt at udleje sit sommerhus 

Eksempel ved lejeindtægt på Kr. 30.000: 

 

Ved brug af fastfradragsreglen:
Bruttoindtægt excl. forbrug 30.000

Skattefrit fradrag -20.700
I alt: 9.300
Fradrag 40% -3.720
Skattepligtigt beløb 5.580

Skat af kapitalindkomst ved 32% (individuelt) -1786
Til dig selv 28.214

 

Faktaboks: 
Feriepartner Odder-Juelsminde er det lokale udlejningsbureau som formidler udlejning af 
omkring 300 feriehuse og er del af den største kæde af lokale feriehusbureauer i Danmark. 

Feriepartner Odder-Juelsminde er det lokale 
udlejningsbureau som formidler udlejning af 
omkring 300 feriehuse og er del af den største 
kæde af lokale feriehusbureauer i Danmark. 
Feriepartner Odder-Juelsminde havde i 2014 en 

fremgang på 13% og genererede godt 90.000 
overnatninger - og alt tyder på at 2015 kom-
mer til at slå den rekord, men det kommer til at 
afhænge af muligheden for at få flere sommer-
huse til udlejning.

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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Hjertestartere i kystområderne 
Odder Kommune

•   Alrø Forsamlingshus,  Alrøvej 357, 
Alrø

•   Amstrup Ege Grundejerforening, 
Alrøvej 111, Amstrup

•  Café Alrø, Alrøvej 398, Alrø
•   Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou
•   Hou Camping, Spøttrup Strandvej 35, 

Spøttrup strand
•   Hou Hallen (Cafeteriet), Skolegade 

65, Hou
•   Hou Havn, Havnekontoret i  

Lystbådehavnen, Hou
•   Naturistforeningen Jylland (NF),  

Kystvejen 258, Kysing
•   Norsminde Yacht Klub, Klubhuset, 

Norsminde Havn 
•   Odder Strand Camping, Toldvejen 50, 

8300 Odder
•   Rude Strand Seniorhøjskole,  

Kystvejen 114, Rude strand
•   Saksild Strand Camping, Receptionen, 

Kystvejen 5, Saksild strand
•   Saxild Strand, Chr. Petersensvej 1, 

Saksild strand
•  Seniorbo, Strandgade 28 U, Hou
•   Trygfonden Kystlivredning,  

Livreddertårnet, Plantagevej 1, 
Saksild strand 23.06.2015-17.08.2015
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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
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Alt i murer, tømrer 
malerarbejde udføres

www.jctegnogbyg.dk · Tlf. 8654 1818 · Mob. 2372 5207

Murer   Tømrer   Maler



ÅbNiNgSTiDER:

Mandag - fredag .kl. 9.00-20.00

Lørdag .............
...kl. 8.00-18.00

Søndag ............
...kl. 8.00-18.00
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På tredje år fortsætter kampen mod den indus-
trielle vindmøllepark, som private projektmagere 
med NRGi som økonomisk bagmand agter at 
opstille midt i vores naturskønne område, nemlig 
20 over 150 meter høje monstermøller spredt i 
farvandet mellem Mols, Helgenæs, Samsø, Tunø 
og den jyske østkyst fra Mariendal, Ajstrup over 
Kysing Næs, Rude, Saksild og sydpå.

Påvirkningen af hele det kystnære område bliver 
massiv. Tænk på, at de højeste naturlige punkter 
er Ellemandsbjerget på Helgenæs (99 meter) 
og Ballebjerg på Nordsamsø (64 meter), sam-
menlign dem med møllernes højde på altså 150 
meter og gang dem med 20 konstant roterende 
og om natten hidsigt blitzende møller. Det er 
uforståeligt, at politikere og projektmagere vil 
tage ansvaret for et så groft overgreb på uerstat-
telige naturværdier, som oven i købet stort set 
alle er fredede.

Men klimaet? Sagen er den groteske, at reger-
ingen og Folketinget har udpeget andre kys-

tområder, anbefalet af Naturstyrelsen, der er 
langt mindre sårbare og tilmed bedre egnede til 
opstilling af sådanne kystmøller, og det vil også 
sige, at de generer færre mennesker. NRGi har 
imidlertid fået tilladelse til at indlede projekter-
ingen, før de nye retningslinjer blev vedtaget. 
Og NRGi-ledelsen holder fast i, at mølleparken 
skal være en slags vartegn for Aarhus - og det 
ville den i sandhed blive, for udsigten fra byen 
vil være uovertruffen. Til gengæld vil Samsø og 
Tunø forsvinde bag møllestakittet.

Med støtte fra bl.a. Odderkystens Fællesudvalg 
har vi dannet foreningen “Bevar De Kystnære 
Havmiljøer”, der tæller medlemmer Aarhus-bug-
ten rundt, deriblandt også på Samsø, som mod-
sætter sig opførelsen af vindmølleparken. 
Øen er kendt for sin positive holdning til ved-
varende energi, og man har etableret kystnære 
vindmøller sydvest for øen. Når det gælder NRGi-
projektet mod nord, er modstanden til gengæld 
markant. Her vejer hensynet til de enestående og 
totalt fredede Nordby Bakker mest.

Kampen mod møllerne...!



Kampen mod møllerne...!

Foreningen repræsenterer skønsmæssigt 
over 7000 mennesker, mange via medlems-
foreningerne i Odderkystens Fællesudvalg. Vi 
har det til fælles, at vi har et nært forhold til bugt 
og kyster, enten fordi vi bor der, har sommer-
hus, sejler, fisker eller bare kommer for at nyde 
naturen, samspillet mellem hav, himmel, strande 
og lys, fred og ro.

Vi har i foreningen den målsætning, at møl-
leprojektet skal opgives eller flyttes til et område, 
hvor det gør mindre skade. Vi er som forening 
partipolitisk uafhængig, og vi tager ikke stilling 
til vindenergi som sådan. For os handler det om 
at undgå den æstetiske ødelæggelse af et unikt 
stykke natur. I en særlig arbejdsgruppe, nedsat 
af foreningen, har medlemmer dog også set på 
eksempelvis økonomien i projektet, på sejladssik-
kerhed, på NRGi’s rolle og myndighedernes lem-
fældige sagsbehandling. På den baggrund har 
vi klaget til en række instanser, bl.a. Folketingets 
ombudsmand. Vi vil forfølge sagen videre til EU. 
Om alt dette kan man læse på hjemmesiden 

bevarmejlflak.dk  - Mejlflak efter navnet på det 
lavvandede Natura 2000-område, som en af 
møllerækkerne skal placeres klos op ad.

Vi må erkende, at det er en vanskelig kamp. Vores 
største problem er, at de færreste overhovedet 
har kendskab til projektet, eller også tror de, at 
det for længst er opgivet for ikke at tale om dem, 
der slet og ret er bedøvende ligeglade, om man 
så fyldte hele Aarhus Bugt med vindmøller.

Og politikerne? Tja, vi har en energiminister 
Rasmus Helveg Petersen, der ønsker at opstille 
yderligere 1500 kæmpe havvindmøller, og som 
har den holdning, at naturen må føje sig efter 
vindmøllerne og ikke omvendt. 

Vi har en miljøminister Kirsten Brosbøl, endda fra 
Odder, der forbyder opsætning af bænke langs 
vores kyst, men som da ikke synes, at 20 over 150 
meter høje vindmøller skæmmer den fredede 
natur. Vi har brug for din hjælp! 

cj
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Odder Kommune har en kattepolitik til håndter-
ing af herreløse katte og yder økonomisk støtte 
til realisering af denne. Målet er at tage et aktivt 
ansvar for kattenes velfærd og få en sund og kon-
trolleret bestand af herreløse katte, som derved 
medvirker til et bedre miljø i form af naturlig 
bekæmpelse af rotter og mus. Det er Odder 
Kommune, dyreværnsorganisationer, dyrlæge og 
engagerede borgere, som i et samarbejde løfter 
opgaven omkring de herreløse katte.

Odder Kommune, vil med borgernes hjælp, bl.a 
tage ansvar for at aflive forhutlede katte, som 
ikke er levedygtige, neutralisere katte, som kan 
genudsættes, og oprette bosteder for neutral-
iserede katte, som fodres og tilses af frivillige 
borgere. 

Fodring foregår for at holde kattene sunde og 
under opsyn. Idet katte har deres eget naturlige 
territorium, vil et kattebosted ikke tiltrække 
andre katte. Bosteder såvel som foder er omkost-
ningsneutralt for kommunen. 

Ønsker du at hjælpe kattene?
Hvis du har kendskab til en herreløs kat, som har 
brug for hjælp, eller du ønsker at være fodervært 
og holde opsyn med et bosted, er du velkom-
men til at kontakte Inge Lise Laursen, Rådhus-
gade 76, Odder, telefon 8656 0969.

Herreløse katte

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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Vi er det lokale bureau 
– tæt på dit hus og tæt på dig

De første 
kr. 20.700 

er skattefrie!

FERIEHUSUDLEJNING
Feriepartner Odder-Juelsminde

Kontakt os for et uforpligtende udlejningstjek
Tlf. +45 87 80 26 00

Odelsgade 36, 7130 Juelsminde 
Banegårdsgade 3, 8300 Odder

feriepartner.dk/odder-juelsminde
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I medfør af § 14 stk. 2 i Bekendtgørelse 
nr. 511 af 20/06/2005 (ordensbekendt-
gørelsen) bestemmes: 

§ 1   Dette reglement vedrører sejlads med 
motorbåde og brætsejlads (med og uden 
motorkraft) i tidsrummet fra 15. maj til  
15. september ud for hele kyststrækningen 
i Østjyllands politikreds. 

§ 2   stk. 1. Inden for en afstand af 300 meter fra 
kysten må motorbåde ikke fremføres med 
så stor hastighed, at de planer på vandet, 
dvs. at bådskroget løfter sig op på vand-
overfladen. 
 
stk. 2. Ved start af vandskiløbere fra kysten 
må dog den hertil nødvendige hastighed 
anvendes under iagttagelse af særlig  
agtpågivenhed. 
 
stk. 3. Brætsejlads med motorkraft må ikke 
finde sted inden for en afstand af 300 meter 
fra kysten. Unødig støj, der er til væsentlig 
ulempe for andre, skal undgås. 
 
stk. 4. Brætsejlads med motorkraft må 
ikke finde sted på en sådan måde, at de 
badende og evt. anden sejlads udsættes for 
fare eller forulempes.   

§ 3   stk. 1. Benyttelse af motorbåde inden for 
den i § 2 nævnte afstand fra kysten skal 
foregå således, at badende ikke forulempes  
og således, at unødig støj, der er til 
væsentlig ulempe for andre, undgås.    
 
stk. 2. Sejlads i dette område skal så vidt 
muligt foregå vinkelret på kystlinien.   

§ 4   Motorbåde skal inden for den i § 2 nævnte 
afstand fra kysten som fører have en person, 
der må antages at kunne føre båden på 
betryggende måde.   

§ 5   Overtrædelse af reglementets bestemmel-
ser straffes i medfør af politibekendt-
gørelsen § 18 stk. 1.   

§ 6   Det tidligere udsendte reglement af 6. 
juli 1984 om sejlads med motorbåde og 
for brætsejlads med og uden motorkraft i 
Østjyllands politikreds ophæves hermed.                                                                        
Senest opdateret: 30. juli 2012                                                                            
Kilde: www.politi.dk. 

 
Husk også altid at holde øje med lokale regler. 

De lokale regler offentliggøres oftest kun på 
opslag og  skilte i området. 

Nogle af de mest almindelige regler er:
•   forbud mod speedbåds-sejlads langs strande 

og kyster i sommerhalvåret
•   forbud mod sejlads i badeområder

Vandscootere, jetski og lignende er omfattet 
af Vandscooterbekendtgørelsen. BEK nr. 23 af 
06/01/2012.

Det er Odder Kommune, der er tilsynsmyn-
dighed efter bekendtgørelsen og politiet der 
håndhæver lovovertrædelser. 

Borgere, der oplever gener fra vandscooter-
sejlads kan meddele ulovligheder til enten kom-
mune eller politi.    

Reglementet for sejlads med 
motorbåde og for brætsejlads 

med og uden motorkraft
Læs reglementet for sejlads med og uden motor i Østjyllands politikreds
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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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Der er adgang til næsten alle danske kyst-
strækninger hele døgnet rundt, og man må her 
færdes til fods. 

På private strande skal der være mindst 50 m til 
nærmeste beboelsesbygning, hvis man vil tage 
ophold eller bade. 

Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden. 

Det er forbudt at køre i bil på stranden, undta-
gen nogle få steder på den jyske vestkyst, hvor 
skilte fortæller om reglerne. 

Det er tilladt at færdes til hest på ubevokset 
strandbred i perioden 1. september til 31. maj. 

Hunde må gerne være på stranden, men de skal 
holdes i snor fra 1. april til 30. september, og hvor 
der er græssende husdyr. 

Der findes særlige regler for at samle sten og 
sand på stranden. 

6.1.8 Hunde (strande og klitfredede arealer)
Hunde i snor
I perioden 1. april - 30. september skal hunde 
føres i snor, og som en konsekvens af stranddefi-
nitionen er det i dette tidsrum heller ikke tilladt 
at lade hunden løbe løs på den del af stranden, 
som overskylles ved højvande. NBL § 22, stk. 1. 
Det er dog tilladt at hunden bader (uden snor), 
hvis det foregår længere ude end den daglige 
lavvandslinje, da dette område ikke er reguleret 
af naturbeskyttelsesloven. Der er som udgang-
spunkt fri fladefærdsel for alle på søterritoriet.

Hunde uden snor
Fra den 1. oktober til den 31 marts må man 
medtage løse hunde på strandbredden, dog skal 
hunde altid føres i snor, hvor der er græssende 
husdyr f.eks. hvis en strandeng, som afgræsses, 
ikke er hegnet helt ned til vandkanten. NBL § 
22, stk. 1.
Hunde må kun løbe løs, hvis de er under fuld 
kontrol, hvilket betyder, at ledsageren har tæt 

kontakt til hunden, og at hunden ikke generer 
andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv f.eks. 
ved at virke truende eller løbe efter dem. Der kan 
straffe med bøde ved overtrædelse af reglerne 
og hundens ejer er erstatningspligtig på eventu-
elle skader som hunden forvolder på græssende 
dyr og lignende.

Kommunalbestyrelsens beføjelser
Naturbeskyttelsesloven indskrænker ikke 
den mulighed, som kommunalbestyrelsen 
i badevandsbekendtgørelsen har til at træffe 
foranstaltninger af hensyn til badevandets 
kvalitet, herunder forbyde hunde på stranden i 
områder, der er udlagt som badeområde.

6.1.9 Ridning (strande og klitfredede arealer)
I perioden 1. september til 31. maj må man ride 
på stranden og på klitfredede arealer jf. NBL § 22, 
stk. 1 og § 25, stk. 1. Man må ride på den ubevok-
sede strandbred, og når man rider direkte ned til 
den ubevoksede del, må man ride henover den 
bevoksede del af en strandbred, hvis denne ikke 
er klitfredet. Man må altså ikke rides henover 
bevoksede, klitfredede arealer uden for lovligt 
anlagte veje. Det er en betingelse, at man lov-
ligt, f.eks. ad offentlige veje eller ad private veje, 
hvor ridning ikke er forbudt ved skiltning, kan 
komme ridende til den pågældende strand/
kyststrækning.

Som en konsekvens af stranddefinitionen er 
området mellem daglig højvandslinje og daglig 
lavvandslinje (strandkanten) også kun åben for 
ridning, herunder trækken med heste, fra 1. 
september til 31. maj. Det er dog tilladt at bade 
med heste i havet, da det foregår længere ude 
end den daglige lavvandslinje og således ikke 
er reguleret af naturbeskyttelsesloven. Der er 
som udgangspunkt fri fladefærdsel for alle på 
søterritoriet.

Færdsel på stranden 
Uddrag af regler i naturen - vejledning om adgangsreglerne - afsnit 6 Natur
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Kom over dæmningen til smukke Alrø, og bliv forkælet på 
Møllegården med en dejlig gatronomisk oplevelse, i vores 

rustikke, stemningsfuld og rengjorte ’grisestald’.

Møllegården er for hele familien, og vi har både legerum 
indenfor, samt en stor boldbane udenfor til børnene.

Møllegården, enkelt og hyggeligt!

Vi serverer lækker frokost med klassiske retter som 
sild, stjerneskud, pariserbøf og æggekage.

Eftermiddags ka�e & kage 45,-
Aftenkort med 3 retter for 275,-

Derudover har vi altid en dagens ret til 125,- 
og børnemenuer fra 65,-

ALRØVEJ 382 · 8300 ODDER · TLF: 86552083 · EMAIL: INFO@GRISESTALDEN.DK
HJEMMESIDE: WWW.GRISESTALDEN.DK ·       FACEBOOK.COM/GRISESTALDEN

SPISESTED · MAD UD AF HUSET · SELSKABER · EVENTS

VI GIVER ALTID EN KOP GRATIS KAFFE NÅR DU INDTAGER FROKOST PÅ MØLLEGÅRDEN!
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Velkommen i et af Odderkystens mange dejlige 
sommerhuse - og glæd jer over, at I ikke stod i 
huset for ca. 65 millioner år siden, for så svøm-
mede der hajer lige uden for døren og hen langs 
med koralrevet lige ved. Det ved vi, fordi man har 
fundet hajtænder i ”den hvide grav” ved Randlev-
vej tæt på Odder by. Den hedder ”den hvide 
grav”, fordi den indeholder mergel (kridt), som 
er fremkommet af aflejringer af koraldyr, og som 
man i århundreder efter Kristi fødsel kunne grave 
ud her og fordele på markerne for at gøde dem.
På den anden side, hvis du først kom til stedet 
nogle årtusinder senere og stod her i huset for 
20.000 år siden - altså under den sidste istid - ville 
du have haft mindst 100 meter isbræ kørende 
frem og tilbage over dit hoved. 

Det var så til gengæld den sidste istid.  Men 
bræen havde denne sidste gang meget svært 
ved at kommer op over skrænterne ved Vejlsk-
oven, dem, som man ser til venstre på billedet. 
Disse bakker fortsætter mod byen Malling mod 
nord og derefter ud mod havet ved Norsminde. 
Men i denne position kunne isen ikke komme af 
med smeltevandet under isen, med mindre den 

lod vandet vælte ud til siderne mod nord og syd 
neden for skrænten ved det der i dag er landeve-
jen mod Odder og Århus. 
Efter Isens tilbagetrækning og landets hævning, 
kom dette tidligere smeltevand nu til at stå som 
to lange søer henholdsvis syd og nord for byen 
Odder. Søerne blev sidenhen til nogle aflange 
moser og er i dag nogle halvfugtige engarealer. 
Men – og det er vigtigt at slå fast – søerne hang 
aldrig nogensinde sammen ud for byen Odder 
og blev aldrig fyldt med havvand. I mange tusind 
år forblev de ferskvands søer. Det vidner de 
mange fund, man senere gjorde og især det fak-
tum, at de udviklede sig til moser om. Moser kan 
ikke dannes af havvand.

Rævsåen, som i dag løber langs med kanten af 
træerne i billedets baggrund udgør den eneste 
rest af den sydlige sø. Åen kommer fortsat sydfra 
og løber øst om byen og senere sammen med 
Odder å mod nord. Men netop dette faktum 
betyder, at man landskabeligt og helt fra tidernes 
morgen, altid har kunnet gå ”tørskoet” over på 

Odderkysten 
– et område fyldt med historie

Engene ud for Vejlskoven syd for Odder by
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den lille halvø åerne derved kom til danne ud for 
det sted hvor Odder Banegård ligger i dag.
Og det er denne lille halvø, en ”odde”, der har 
givet navn til byen. Det har aldrig været, og som 
mange har troet været dyret: odderen som har 
lagt navn til byen. Odderne har ganske sikkert 
også dengang boet i åerne omkring byen – men 
det gjorde de jo også dengang mange andre 
steder med godt fiskevand. 
Navngivningstidspunktet for byen derimod kan 
vi ikke være helt sikre på. Men i året 1363 ser 
vi navnet på skrift indtil videre for første gang 
og stavet som Oddræth. Navnet forekommer i 
denne forbindelse på et stykke pergament med 
mange segl, som bekræfter at storbonden og 
ridder Lyder Karle hermed overdrog byen til 
Valdemar Atterdag, mod at han, Karle, ikke læn-
gere skulle være dømt ”fredløs”. 

Odder har derefter og måske i de næste 300 
år, været en kongeby nemlig frem til 1658 hvor 
Roskildefreden med svenskerne gav landets rig-
shovmester Joachim Gersdorff ejerskabet over 
byen samt af det meste af Hads herred. Det fik 
han af kongen, som en krigserstatning for sine 
tabte ejedomme i Skåne, Halling og Blekinge, og 
i alt fik han et areal der i dag i udgør det meste af 
Odder kommune.
Endnu har ingen fundet hverken runesten eller 
andre fund i byen Odder som bevisligt stammer 
tilbage fra før middelalderen altså jernalderen, 
bronzealderen eller endnu tidligere. Ting som 
måske endog kan angive et bynavn. Men meget 
tyder på, at byen Odder, eller snarere landsbyen 
Odder var etableret længe før den oprindelige 
trækirke fra 900-tallet, og som gik forud for den 
eksisterende Odder kirke. 

Stedet på odden var som sagt ganske oplagt for 
bosættelse, fordi det var beskyttet af de to åer 
og en høj skråning mod vest. Byen må derfor i 
mange hundrede år forinden Valdemar Atterdag 
ejede den have ligget langs med Østergade, 
den i dag lille og meget undseelig gade, der går 
fra Odder Kirkes bagside mod nord øst hen til 
Parkvej. Gårdene har sikkert ligget på nordvest 
siden af vejen, og med engarealerne med de 
græssende dyr faldene ned mod åen og lands-
byens mange småbåde tøjret i åen. De øvrige 
marker lå mod øst, oppe på bakkerne. Her lå 
den og voksede stilfærdigt, og overlevede ved 
igennem årene at etablere enkelte gårde ude i 
landskabet.
Men Jer, der i dag bor i sommerhusene langs 
med kysten, skal altså ikke tro, at I var de første, 
der havde sommerbolig i denne smukke natur. 
Allerede før den sidste istid for 20.000 år siden 
boede der mennesker på disse kanter. Man har 
nemlig fundet adskillige redskaber fra denne tid. 
Vi ved endog med sikkerhed, hvordan de har 
boet så sent som omkring år 6000 f. Kr. og frem. 
Perioden er blevet kaldt Ertebølletiden. 
Her boede man på sæsonbestemte små boplad-
ser, som det fremgår af tegningen, både omkring 
Norsminde og Kysingfjord samt langs med en 
lille fjord syd for, som senere blev kaldt Spangs 
fjord. I dag området omkring Saxild gamle bade-
hotel. 
Den gang gik vi på jagt i skovene bag os. Eller tog 
ud i bugten og fiskede. I begyndelsen boede vi 

Et jernalderhus  fra 
omkring Kristi fødsel.

Telt fra  Brommetiden.
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Kortet til venstre viser udbredelsen af ”urskoven”, som den lå bag bosætningerne langs strandene. (De sorte prikker) for 
ca. 6000 år siden. Kortet til højre viser skovens udbredelse i dag indtegnet på et kort fra ældre stenalder. Cirklen viser byen 
Odders placering, de sorte prikker viser placeringen af de nuværende oplandsbyer. 

”urskoven.

ikke særligt permanent men sikkert i simple telte, 
som det der er fundet resterne af ved Bromme 
ud for Sorø. Skoven bag os den gang, og som 
billedet viser, var næsten så tæt som en jungle. 
Man kunne kun fælde den fra en ende af, og det 
var netop det, man gjorde da man begyndte at 
drive landbrug som supplement til jagten og 
fiskeriet og de mange østers, vi levede af den 
gang.

Skoven blev også brugt til at dyrke vore mange 
guder i og til at begrave vore medlemmer af 
”sommerhuskvarteret ” den gang.  Ud for Rude 
Strand ligger der i dag et lille fredet område, som 
skal beskytte resterne af den gravplads, vi havde 
den gang. Dette hellige sted og gravplads var 
formet som en lang jordvold, der ud mod havet 
havde en gavl af lodrette træstammer, som man 
ofrede ved. Det kan ses af udgravningen og 



21

Rude fredningen.

Begravelse pladsen ca. 4000 år f. kr.

fundene, da man sidst gravede i denne langhøj 
omkring 1977-78, at dens oprindelse må gå til-
bage til ca. 4000 år f. Kr.
Tro derfor ikke, at I er noget særligt, bare fordi I nu 
har verdens bedste sommerhus beliggende ved 
verdens bedste badestrand ved Odderkysten. 
Det vidste andre allerede for mere end 6000 år 
siden!

Eric Pettersson
Arkitekt, lektor emeritus

Forfatter til Odder - en by i provinsen, om 
Odderegnens historie, der kan lånes på 

biblioteket eller købes i boghandlen.    
Pris kr. 250,00
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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

Vi sælger 
...fordi vi kan li’ det!

Start dit salg med et gratis EDC Salgstjek
Første skridt på vej mod et vellykket salg er et gratis og uforpligtende EDC Salgstjek 

– og tusinder af sælgere kan skrive under på, at det er guld værd. 
Sammen gennemgår vi dit fritidshus, og du får en professionel vurdering af forventet 

salgspris og overskud. 

Ring allerede i dag, og bestil et gratis 
og helt uforpligtende salgstjek.

Ejendoms Centret A/S
Odder   Banegårdsgade 3  E: 830@edc.dk  T: 86 54 22 77
Beder  Beder Landevej 35 E: 833@edc.dk T: 86 93 78 33 

Morten Rene
Jakobsen
Ejendomsmægler

Karina 
Nielsen
Sagskoordinator

Kurt B.
Svit
Indehaver

Nadia Holm 
Hansen
Ejendomsmægler
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Kom nemt af 

Spar ture til genbrugspladsen og få en beholder til både pap og papir.

Har du oplevet, at sommerhusgæ-
sterne har fyldt skraldespanden med 
papkasser? Renosyd tilbyder at stille en 
beholder til papir og pap hos dig, hvis 
du gerne vil af med pap og papir på den 
nemme måde.

Samme pris uanset beholderstørrelse
Er du allerede tilmeldt ordningen, fort-
sætter den som hidtil, blot med mu-
lighed for også at komme pap i behol-
deren. Men du kan evt. vælge en større 
beholder, hvis du vil have mere plads, 
også til pap.

Selve abonnementsordningen koster 
kun 166,25 kr. om året – og det er uanset 
størrelsen af beholder og mængden af 
pap og papir, som du kommer i behol-
deren.

140 l. 240 l.190 l.

Størrelsen betyder 

noget, men ikke for 

prisen! Frit valg.

400 l.

166,25
pr. år

Kr.

I sommerhusområder bliver behol-
deren tømt hver anden måned.

Du kan bestille beholderen på 
renosyd.dk/pap via Renosyds app 
eller på renosyd@renosyd.dk 

Du kan også ringe 8652 5211.

DOWNLOAD
RENOSYDS APP

TA' RENOSYD I HÅNDEN
Hvis du vil se, hvornår din beholder 
bliver tømt, eller hvornår  genbrugs-
pladsen åbner, så har Renosyd en app, 
der gør det nemt for dig.

App’en er et gratis tilbud, som gerne 
skulle gøre din hverdag nemmere. Den 
er tilgængelig på både Android tele- 

foner og tablets i Google Play Store samt 
til iPhone og iPad i App Store. App findes 
ved at søge på Renosyd i begge butikker.

Sidste sommer gennemførte Renosyd 
et forsøg, hvor forskellige slags inden-
dørsbeholdere blev stillet til rådighed i 
sommerhusene for at lette sorteringen. 
Nye skilte og en sorteringsvejledning 
på magnet til at hænge op på køleska-
bet er også delt ud til omkring 2.500 
sommerhuse i Renosyds område. 
 
”Det er dejligt nemt, at man bare kan 
sætte glas og dåser osv. i den lille 
beholder og så tømme den i den store 
beholder ude ved vejen en gang i mel-
lem,” siger Winna Hvid«, som er blandt 
deltagerne i forsøget. 
 
Hvis du selv har anskaffet en lille behol-
der til at stå inde i sommerhuset, kan 
du hente klistermærker til at sætte på 
beholderen på nærmeste genbrugsplads. 

SORTERING I SOMMERHUSET

med pappet Her kan du også få en køleskabsmagnet 
med tekst på tre sprog om sortering af 
emballager og restaffald.

Renosyd i/s  ·  Norgesvej 13  ·  8660 Skanderborg  ·  Telefon: 8652 5211 www.renosyd.dk
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Amstrup Ege Grundejerforening
Formand: Viggo Eslund, Sattrupvej 2, 8752 Østbirk
tlf. 2016 2687, viggo.eslund@post.tele.dk

Dyngby Hage Grundejerforening
Formand: Steen Pedersen, Elleparken 20, 
8520 Lystrup, tlf. 2469 4520, 
elleparken20@gmail.com

Dyngby lyngs Vej-og Grundejerforening
Formand: Flemming Jensen, Kystagervej 1, Dyngby 
Strand, 8300 Odder, lillykarup13@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, clauskjeldsen@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, Chr. Christensensvej 28, 
8300 Odder, tlf. 4056 1111, 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, Sommeradr.: Lundgårdsvej, 26, 
Kysing Næs, tlf. 8619 9194 eller 4063 9194, 
masterconsult@mailme.dk

Grundejerforeningen 
Kysing Næs af 13/9-1973
www.kysingnaes1973.odderweb.dk
Formand: Ole Nielsen, Tingskov Allé 71, 
8310 Tranbjerg, tlf. 9629 3331 eller 2170 5454
olenielsen@nexans.com

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
bfmbulldog@mail.dk

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

Havhusene Boulstrup Strand

lillemosegårdens Grundejerforening
Formand: Jens Christian Klibo, tlf. 8614 4449 eller 4041 
9520, jck@pwc.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 26, 
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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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

Kontakt os ∙ 29895425 / 29893723 ∙ odtf@oddertagrens.dk ∙ www.oddertagrens.dk

MOBIL 29895425 / 29893723

∙ Rensning & Maling af Tag  ∙ Algebehandling 
∙ Nyt Tag ∙ Rep. af Tag & Tagpap
∙ Rensning & Maling af Facade ∙ Fliserens 
∙ Udskiftning & Rensning  af Tagrender
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Adresseliste El & Vand

Amstrup Ege Vandværk
Formand:  Per Højgaard Andersen, Alrøvej 124, Amstrup, 8300 Odder 
 tlf. 8655 1701 eller 2046 5317, amstrupsvineavl@post.tele.dk

Næstformand og Sekretær:  Jørn Fogh, Amstrup Vestergade 19, 8300 Odder 
 tlf. 8655 1795, amstrup19@pc.dk

Kasserer:  Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5, 8300 Odder 
 tlf. 8655 9210 eller 2029 8384, bfmbulldog@mail.dk

Øvrig bestyrelse:  Maks Klaustrup, Alrøvej 201, 8300 Odder 
 tlf. 8610 8712, maks@bioapp.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
 
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:  Morten Brødbæk Sørensen tlf. 4064 9944 

Teknisk leder:  Anders Laursen, tlf. 4194 9401/8676 0004, henvendelse ved brud m.v. 
Andre opgaver:   Tina Molberg, tlf. 8692 7586/2513 4268 

Ved uheld, lækager og 
akutte problemer i øvrigt:  Hou VVS, Lars Beck Pedersen, tlf. 8655 6205 eller 2012 9066                                                                                                                    

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. 
Al daglig drift og administration varetages dog af forsyningsselskabet og alle 

henvendelser vedrørende vand og fjernvarme indenfor forsyningsområdet skal 
derfor ske til Odder Forsyningsselskab I/S

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

Adresseliste El AURA Energi, Knudsminde 10, 8300 Odder tlf. 8792 5555, www.aura.dk
 AURA Installations døgnvagt tlf. 8792 5511
AURA Fiber  Teknisk Support - privatkunder, hverdage kl. 8.00-21.00, 
 weekend og helligdage kl.12.00-16.00, tlf. 8792 5577



29

Horsensvej 17  ∙  8600 Skanderborg
Telefon 86 52 07 05  ∙  Mobil 20 24 77 05

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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Odder Vandværk A.m.b.a. informerer
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Hvert år oplever vi, at der er fritidshuse, som har 
haft store forbrug på grund af frostsprængninger 
eller utætte installationer. Her kommer derfor et par 
gode råd om, hvordan man kan undgå dette.

Frostsprængninger
Lang tid med hård frost kan være en alvorlig 
trussel mod vandrørene og installationerne i fri-
tidshuset, da de kan fryse og derved sprænges. 
En effektiv løsning er at tømme rørsystemet og 
installationerne for vand og frostsikre toiletter 
m.v., men ulempen er, at huset så ikke er ret 
anvendeligt.
Alternativt kan fritidshuset holdes opvarmet. 
Dette kan gøres med elradiatorer, men efter-
hånden er der også mange, der har en varme-
pumpe, som kan sættes til at køre på fx 8 eller 
10 °C.  Vær dog opmærksom på, at der kan være 
installationer, som risikerer at fryse alligevel, hvis 
de er placeret langt fra varmekilden eller sidder 
i et udsat hjørne af huset. Sådanne rør kan med 
fordel isoleres, men man skal være opmærksom 
på, at også isolerede rør kan fryse, hvis det er 

koldt nok længe nok. Som en ekstra sikring 
findes der systemer, som kan udsende en SMS 
til husejeren, hvis temperaturen i huset kommer 
under en kritisk temperatur.
Selv om huset er beboet, er det en god ide at 
holde øje med rørene, når udetemperaturen 
er meget lav. En typisk skade er rør i fx garager 
og udhuse, hvor man har ladet en port eller 
dør stå åben. Normalt oplever husejeren ingen 
problemer og tænker derfor ikke nærmere over 
det, men hvis det pludselig bliver meget koldt 
gennem længere tid fryser rørene måske helt 
uventet. 

Utætte installationer
Hvis huset ikke er under tilsyn gennem længere 
tid, bør man lukke for hovedhanen evt. i måler-
brønden. Vi ser nemlig også jævnligt eksempler 
på store forbrug, som skyldes, at en installation, 
typisk et toilet, har stået og løbet igennem lang 
tid, uden at nogen har opdaget det, fordi der 
ikke har været nogen i huset.

Vær opmærksom på vandspild

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 

 

Odder Vandværk A.m.b.a. informerer 
 
 

Vær opmærksom på vandspild 
 
Hvert år oplever vi, at der er fritidshuse, som har haft store forbrug på grund af frostsprængninger eller 
utætte installationer. Her kommer derfor et par gode råd om, hvordan man kan undgå dette. 

Frostsprængninger 
Lang tid med hård frost kan være en alvorlig trussel mod vandrørene og installationerne i fritidshuset, 
da de kan fryse og derved sprænges. En effektiv løsning er at tømme rørsystemet og installationerne 
for vand og frostsikre toiletter m.v., men ulempen er, at huset så ikke er ret anvendeligt. 

Alternativt kan fritidshuset holdes opvarmet. Dette kan gøres med elradiatorer, men efterhånden er der 
også mange, der har en varmepumpe, som kan sættes til at køre på fx 8 eller 10 C.  Vær dog 
opmærksom på, at der kan være installationer, som risikerer at fryse alligevel, hvis de er placeret langt 
fra varmekilden eller sidder i et udsat hjørne af huset. Sådanne rør kan med fordel isoleres, men man 
skal være opmærksom på, at også isolerede rør kan fryse, hvis det er koldt nok længe nok. Som en 
ekstra sikring findes der systemer, som kan udsende en SMS til husejeren, hvis temperaturen i huset 
kommer under en kritisk temperatur. 

Selv om huset er beboet, er det en god ide at holde øje med rørene, når udetemperaturen er meget lav. 
En typisk skade er rør i fx garager og udhuse, hvor man har ladet en port eller dør stå åben. Normalt 
oplever husejeren ingen problemer og tænker derfor ikke nærmere over det, men hvis det pludselig 
bliver meget koldt gennem længere tid fryser rørene måske helt uventet.  

Utætte installationer 
Hvis huset ikke er under tilsyn gennem længere tid, bør man lukke for hovedhanen evt. i 
målerbrønden. Vi ser nemlig også jævnligt eksempler på store forbrug, som skyldes, at en installation, 
typisk et toilet, har stået og løbet igennem lang tid, uden at nogen har opdaget det, fordi der ikke har 
været nogen i huset. 

Forsikring m.v. 
Man kan ikke være sikker på at få dækket eventuelle skader som følge af frostsprængninger af 
forsikringsselskabet, hvis skaderne skyldes, at huset har været utilstrækkeligt opvarmet. Hvis man ikke 
tømmer installationerne, bør man derfor sætte så meget varme på, at der ikke kan opstå frostskader.  

Man vil som hovedregel heller ikke kunne få eftergivet vandspild og vandafgifter, når skaden skyldes 
frostsprængninger eller utætte installationer.  

 
Vandprisen i 2015 
 
Variable driftsbidrag: kr./m3 ekskl. moms kr./m3 inkl. moms 
Forbrugspris  4,88  6,10 
Afgift på ledningsført vand (stat) 5,86 7,32 
Drikkevandsbidrag (stat/kommune) 0,67 0,84 
Samlet pris 11,41 14,26 
    
 Faste driftsbidrag: 
Målerstørrelse: kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 

Qn 1,5/2,5 m3 550,00 687,50 
 
Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand A/S 
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Forsikring m.v.
Man kan ikke være sikker på at få dækket even-
tuelle skader som følge af frostsprængninger 
af forsikringsselskabet, hvis skaderne skyldes, at 
huset har været utilstrækkeligt opvarmet. Hvis 
man ikke tømmer installationerne, bør man 

derfor sætte så meget varme på, at der ikke 
kan opstå frostskader. 
Man vil som hovedregel heller ikke kunne få 
eftergivet vandspild og vandafgifter, når ska-
den skyldes frostsprængninger eller utætte 
installationer. 

 
 
Vandkvalitet og vandanalyse 
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. 
 
 

Parameter Enhed Målte værdier Krav Lokalitet 
Hårdhed ºdH 12 – 15  Intet krav Værk 
pH - 7,2 – 7,3  7,0 – 8,5 Net/forbr. 
Jern mg Fe/l < 0,01 – 0,02 maks. 0,2 Net/forbr. 
Mangan mg Mn/l < 0,005 maks. 0,02 Værk 
Klorid  mg Cl/l 20 – 32 maks. 250 Værk 
Fluorid mg F/l 0,19 – 0,28 maks. 1,5 Værk 
Nitrat mg NO3 /l  < 0,50 – 1,30 maks. 50 Værk 
Sulfat mg SO4 /l 16 – 75 maks. 250 Værk 
Total fosforindhold mg P/l 0,009 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. 5 Værk 
Kimtal ved 22° C antal/ml < 1 – 6 maks. 200 Net/forbr. 

 
Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til 
forbrugerne i Odder og omegn, herunder Rude Strand, Saksild Strand og Spøttrup Strand, samt 
vandværkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 5.200 andelshavere. 

 
Scan QR-koden 
Scan QR-koden med din smartphone og besøg vores hjemmeside for yderligere information og gode 
råd om drikkevand. 

 

 
 

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

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

Vandkvalitet og vandanalyse
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.

Scan QR-koden
Scan QR-koden med din 
smartphone og besøg vores 
hjemmeside for yderligere 
information og gode råd om 
drikkevand.

Odder Vandværk indvinder vand i områderne 
ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand 
til forbrugerne i Odder og omegn, herunder 

Rude Strand, Saksild Strand og Spøttrup 
Strand, samt vandværkerne i Neder Randlev 
og Hou. Vi har i alt ca. 5.200 andelshavere.
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Veje i området
Vejene er i år som sædvanligt blevet udbedret 
af Flemming Jensen efter vinteren, hvor huller 
opstår efter frost og fugt. Udgifterne til vejma-
teriale og arbejdet dækkes i samarbejde med 
Skovsager Grundejerforening.
Det er besluttet at igangsætte etablering af 
fartdæmpende vejbump på Skovsagervej og 
Spongsvej. Der er en forhåndsgodkendelse 
fra Kommunen. Der indhentes godkendelse 
fra grundejerne, som får bump ud for matrikel 
samt endelig tilladelse fra kommunen. 
Det bliver af typen "bløde" bump. 

Sct. Hans-aften
Sct. Hans-aften forløb traditionen tro godt. På 
trods af vejret var deltagelsen rigtig god. Der 
var også 3 flotte hekse på bålet og Åse Jensen 
valgte med sikker vurdering, hvem der skulle 
ha’ købmandskurven – en sjov og hyggelig tra-
dition. Til sangene blev vi atter akkompagneret 
af Sven Skærbæk med harmonika og datteren, 
Anne på violin – her fik vi en overraskelse, idet 
der også blev spillet et dejligt stykke musik af 
finsk oprindelse. Tak for en rigtig god oplevelse.
Inga Vilstrup, Silkeborg holdt Sct. Hans-talen, 
og vi kom i rigtig god Sct. Hans stemning ved 
beretningen om gamle dage ved Dyngby 
Strand og den overtro, der var forbundet med 
Sct. Hans. Og så var der bål, midsommersang 
og øl og vand. Og stemningen blev fortsat ved 
opsendelsen af papirslygter med levende lys i.

Vi ses igen til næste Skt. Hans 
– samme tid og sted.

Bestyrelsen
Formand Steen Madsen har efter 8 gode og 
aktive år som bestyrelsesmedlem og formand 
valgt at give stafetten videre. Steen har over en 
periode varskoet bestyrelsen om, at når han 
blev 70 år, vil han hellige sig sine mange øvrige 
interesser indenfor golf, kunst og familien fuldt 
ud.
Bestyrelsen og medlemmer på generalforsam-
lingen takkede og klappede for hans store ind-
sats som formand og overbragte ham en gave, 
som kunne nydes i haven i den kommende 
sommer.

Amstrup Ege Grundejerforening:
Formand Viggo Eslund, Sattrupvej 2, 
8752 Østbirk, tlf. 2016 2687, 
viggo.eslund@post.tele.dk 
Sekretær Torben Laursen, Dalvangen 8, th. 
8270 Højbjerg, tlf. 8627 4764 
Kasserer Jørgen Eskildsen, Rørsangervej 1, 
8300 Odder, tlf. 2277 3919
Næstformand Villy M.Jensen, Alrøvej 111, 
Amstrup, 8300 Odder, tlf. 8655 1882 
Teknisk tilsyn Henning V. Madsen, Skolegade 60, 
Hou, 8300 Odder, tlf. 2012 4064

Dyngby Hage Grundejerforening:
Formand Steen Pedersen, Elleparken 20, 
8520 Lystrup, sommerhus: Dyngby Havvej 62, 
tlf. 8622 721, elleparken20@gmail.com
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 Flemming Jensen, Kystagervej 1, 
Dyngby Strand, 8300 Odder
lillykarup13@gmail.com
Sekretær Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, 
Dyngby Strand, 8300 Odder, tlf. 5124 0302 
kurt.vilstrup@gmail.com
Næstformand Rikke Dahl, Spongsvej 2, 
Dyngby Strand, 8300 Odder 
rikkedahl@gmail.com
Kasserer Verner Kristensen, Strandagervej 15, 
Dyngby Strand, 8300 Odder vitus-k@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem Aase Jensen, Skovsagervej 9, 
Dyngby Strand, 8300 Odder 
jellesen@jensen.mail.dk

Generalforsamling 2014
Den årlige generalforsamling blev i 2014 
traditionen tro afholdt den første lørdag i juli 
måned. 

Vi har haft et år, der er forløbet fint, uden de 
store udsving.

Nyt fra lokAlforeningerne
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Fiberbredbånd   |   TV   |    Telefoni   |   Tlf: 87 92 55 77*Undersøgelse foretaget af Loyalty Group i 2012, 2013 og 2014.

Ska’ der fisk på krogen - 
ska’ der snøre i vandet!

Internet -  Hurtigt og stabilt internet. 
Waoo! er bedst til Netflix og andre stream-
ing tjenester. 
TV - TV Pakker, der passer til dit behov. 
Tilkøb også TV-boks, så du kan benytte de 
gode funktioner, som Start Forfra, Pause,  
se TV fra DR TV arkivet m.m.
Telefoni - Få forbrugsafregnet abonne-
ment med i dit internetprodukt. 

Med en lille investering kan du øge dit sommerhus’ attraktivitet og din 
belægningsprocent. At det er vigtigt for turister, at der er stabilt og hurtigt 
internet i udlejningshusene, er noget både sommerhusejere og udlejnings-
bureauer bemærker. 

Få Fibernet i dit sommerhus 
Med et AURA Fritidsabonnement får du et almindelig abonnement  
i sæson, og så kan du sætte dit abonnement ned på et hvileblus  
uden for sæson, hvis du ønsker det. Du bestemmer selv hvornår og  
hvor længe. 

Læs mere om AURA Fritidsabonnementer på fiber.aura.dk/aurafritid

Odderkysten udgave 2.indd   1 09-02-2015   13:07:59



34

Rikke Dahl som bor på Spongsvej 2 blev efter 
opfordring fra bestyrelsen valg ind i bestyrelsen 
med applaus. Vi ser frem til fremtidigt godt 
samarbejde med Rikke. 

Generalforsamling 2015
Den næste årlige generalforsamling vil 
traditionen tro blive afholdt den 1. lørdag i juli. 
I år 2015 er det den 4. juli.
Nærmere information om tid og sted og dags-
orden bliver annonceret i opslagskassen på 
Spongsvej. 
På generalforsamlingen er der mulighed for at 
kommentere og drøfte bestyrelsens indsats og 
komme med forslag til det videre arbejde. 
Vi vil hermed gerne ønske alle foreningens 
medlemmer og gæster i området endnu en 
god sommer ved Dyngby Strand.

På vegne af bestyrelsen, Kurt Vilstrup

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 saxild1966@gmail.com

Grundejerforeningen Bakken:                                                                                                                                    
Formand Ejvind B.Jensen, Riistoft 5, 
6000 Kolding, sommerhus: Snekkeager 8, 
tlf. 4082 1663, ejvindb@stofanet.dk                                                                                       
Kasserer Niels Kristensen, Snekkeager 1 
Sekretær Torsten Snedker, Snekkeager 3, 
tosnedker@mail.dk 

Øvrig bestyrelse:
Vilhelm Dahl Eriksen, Præsteager 6, 
tlf. 4141 6474, ulve31@hotmail.com                                                                       
Ove Maul, Stakket Torn 4, tlf. 2183 4577, 
om@mailbiler.dk                                                                                 

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

Øvrig bestyrelse:
Alex Rasmussen,
Brian Landstøm   

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 sommeradresse: Lundgårdsvej 26, 
Kysing Næs, tlf. 8619 9194 eller 5153 8491 
masterconsult@mailme.dk                                                                                                                                   
Kasserer Max Hansen, C.H.Rydersvej 21, 
9210 Aalborg SØ, sommerhusadresse: 
Næsvej 87, 
Kysing Næs, tlf. 4010 6099, 
maxbruno@andersen.mail.dk
Næstformand Knud Madsen, Valmuevej 38, 
8700 Horsens, tlf. 7564 1208 eller 4111 1207
sommerhusadresse: Lundgårdsvej 278, 
Kysing Næs
Sekretær Allan Tønnesen, Fenrisvej 13, Gram, 
8660 Skanderborg, tlf. 8657 1836 
eller 2929 8778
sommerhusadresse: Næsvej 53, Kysing Næs

Øvrig bestyrelse: 
Anders Laursen, Heibergsgde 1b, 4.tv., 
8000 Aarhus C, tlf. 2444 8845
sommerhusadresse: Lundgårdsvej 16, Kysing Næs

Nyt fra lokAlforeningerne
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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. DØGNVAGT
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Østjyllands største 
genbrugsforretning

Retro Genbrug Odder, Skovdalsvej 27, 8300 Odder

Stort udvalg i møbler, havemøbler, elektronik, 
lamper, tæpper, tasker, kufferter, billeder, bøger, 
samleobjekter, køkkenudstyr, legetøj, bar-
nevogne, klapvogne, cykler og mange andre 
effekter til hus og have.

Tlf. 2169 0572

Åbningstider: 
Hver torsdag fra 15 – 18 og lørdag fra 10 -13.
Kontakt tlf. 21 69 05 72.

Retro Genbrug Odder drives i samarbejde med 
KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark.

Overskuddet fra Retro Genbrug Odder går til 
den daglige drift af en alkoholfri ungdomscafe 
Cafe’Retro, Rosensgade 47, 8300 Odder.

Find os på FaceBook
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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

Kæmpe udvalg i 
HAVEMØBLER
1.000 m2 fyldt med gode tilbud i havemøbler.

Teak, polyrattan, aluminium, hynder, parasoller
og pavilloner – altid gode tilbud!
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Grundejerforeningen Kysing Næs 
af 13/9-1973:  
www.kysingnaes1973.odderweb.dk                                                                                                                            
Formand Ole Nielsen, Tingskov 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 Knud Høgh Knudsen, 
Karen Maries vej 5, 8300 Odder, tlf. 2070 9400
Næstformand Carsten Juste, 
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 Britta Lundtoft, Skovgårdsparken 43, 
8300 Odder 
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.dk

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 15. maj 2015 med den årlige 
generalforsamling, som vi regner med vil 
blive afholdt på hjemmet, da vi har 50 års 
jubilæum

•   Generalforsamlingen starter kl. 18.00 og 
derefter spisning

•   Dagsorden udsendes senere
•   Vor ryddedag på strandgrunden foreslår jeg 

søndag den 07. juni 2015 kl. 10.00
•   Skt Hans bålet afholdes ammen med Dyng-

by Lyng vej og grundejerforening på stran-
den for enden af Strandagervej kl. 21.00

Bestyrelsen ønsker vores medlemmer 
en god sommer. 

Havhusene Boulstrup Strand                                                                                                                                       
Formand 

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 Jens Christian Klibo, tlf. 8614 4449, 
mobil 4041 9520, jck@pwc.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: 
Hans J. Greimer, tlf. 4092 5462, hj.g@live.dk
Peter Ulrich, tlf. 8629 3616, mobil 2144 2207, 
oxygen@mail.dk

Nyt fra lokAlforeningerne
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..sammen med Nykredit

Nybolig Odder
Rådhusgade 2

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

Ny bolig 
mellem himmel og hav?

Alt til byggeri og 
vedligeholdelse af boligen

STARK Odder
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050

WB-53340_Profilannonce 128x87 STARK Odder_byggeri_og_vedligeholdelse.indd   1 18/02/15   16:07
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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
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

Nyt fra lokAlforeningerne

 
 

Fru Møllers Mølleri er en anderledes 
gårdbutik – med eget mølleri, slagteri 

og restaurant. 
 

  
 

Fru Møllers Mølleri, Bjeragervej 35, 
8300 Odder 

 tlf. 21782760  
info@frumollersmolleri.dk 
www.frumollersmolleri.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

Repræsentanter i Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen, Hybenvej 17, tlf. 2424 0966, 
gj@edbtotal.dk
Bestyrelsesmedlem: Dennis Barslund, 
Hybenvej 15, tlf. 2728 0431
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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

Rådhusgade 96 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11 - www.hessellund-el.dk

VI ER STADIG DIN 
ELEKTRIKER

El-installatør
Peter Bosteen

 Alm. EL-installationer
 Intelligente installationer
 Landbrugs-installationer
 Industri-installationer
 Butiks-installationer
 Varmepumper
 Solceller
 Boligventilation
 Antenne og parabol

 Netværk: Kabel og trådløs
 Fiberløsninger/Fiberblæsning
 Tyverialarmer
 Brandalarmer
 Belysning
 Hvidevareservice
 Køleservice
 Termografering
 Energibesparelser og rådgivning
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Spøttrup Strands Grundejerforening                                                                                                                         
Formand Ruben Andersen, Pilevænget 2, 
8300 Odder, tlf. 8654 2556 eller 4041 8654,                                                 
rubianruben@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                                              
grjekabj@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 og 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, lol.12@stofanet.dk
Elsebeth Jensen, Samsøgade 54, 3. 8000 Aarhus C, 
tlf. 6185 6991, ej@via.dk
Bestyrelsessuppleant, Michael Kolster, 
Strandparksvej 50
Revisorer, Bente Roed, Strandparksvej 1, 
Anne-Marie Kramer, Strandparksvej 5
Revisorsuppleant, Britt Dalen Overballe, 
Strandparksvej 47  

Nyt fra lokAlforeningerne
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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!!!

Himmel og Hav åbner sæsonen 2015 skær-
torsdag den 2 april kl.12. Vi holder weekend-
åbent indtil december. I skolernes sommer-
ferie er der åbent alle ugens dage. Hele året 
laver vi selskaber i huset, samt ud af huset 
– efter aftale. Tilbagevendende arrangemen-
ter er ; Smedenes Vikingemarked 2. weekend 
i maj, Sankt Hans fest med båltale, levende 

musik og fællesspisning og høstfest 3 oktober.  
Vi afholder desuden specielle events i ”hjem-
merestaurantregi” henover året. 
Alt dette kan naturligvis følges på vores hjem-
meside og facebookprofil.
Vi ses til påske... 

Med venlig hilsen
Restaurant Himmel og Hav
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Vi mangler dit fritidshus...

Skal vi også sælge for dig ?
Norsminde Ejendomsfirma
Norsmindevej 197, 8340 Malling
Telefon: 86 93 32 11
www.norsmindeejendomsfirma.dk • mail: lisaksen@post3.tele.dk

Få det hurtigste og  
bedste salg 
hos mægleren
i området

eller

Åbningstider:

mandag-fredag 10-17 og søndag 11-14

NEF annonce.indd   1 4/15/2557 BE   09:41 

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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Amstrup Ege Grundejerforening
formand Viggo Eslund, Sattrupvej 2, 8752 Østbirk 2016 2687 viggo.eslund@post.tele.dk
næstform. Villy M.Jensen, Alrøvej 111, 8300 Odder  8655 1882  
sekretær Torben Laursen, Dalvangen 8, th, 8270 Højbjerg 8627 4764  
kasserer Jørgen Eskildsen, Rørsangervej 1, 8300 Odder 2277 3918  
teknik tilsyn Henning  V.Madsen, Skolegade 60, Hou, 8300 Odder 2012 4064
 
Dyngby Hage Grundejerforening
formand Steen Pedersen, Elleparken 20, 8520 Lystrup 2469 4520 elleparken20@gmail.com
sekretær Poul-Erik Vestergaard, Dyngby Havvej 57B, 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 Flemming Jensen, Kildeager 13, 8751 Gedved  lillykarup13@gmail.com
sekretær Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, Dyngby Strand, 8300 5124 0302 kurt.vilstrup@gmail.com
næstform. Rikke Dahl, Spongsvej 2, Dyngby Strand, 8300 Odder  rikkedahl@gmail.com

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 Torsten Snedker, Snekkeager 3  tosnedker@mail.dk
kasserer Niels Kristensen, Snekkeager 1   

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-1974
formand Joan Hingeberg, Chr.Christensensvej 28, 8300 Odder 4056 1111 jh@jobmaster.dk
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. Knud Madsen, Valmuevej 38, 8700 Horsens 7564 1208/4111 1207 
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 Højbjerg 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   2028 7114 carsten.juste@post.tele.dk
sekretær Ole Grønne, Borgvold 1, 8260 Viby J  og@dm.dk
kasserer Knud Høgh Knudsen, Karen Maries vej 5, 8300 Odder 2070 9400 mail@hoegknudsen.dk
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Grundejerforeningen Skovgårdsparken 
formand Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5, 8300 Odder 8655 9210/2029 8384 bfmbulldog@mail.dk
kasserer Britta Lundtoft, Skovgårdsparken 43, 8300 Odder 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 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    
næstform. Niels Angaard, Jarlsmindevej 62, Stautrup 8628 4463/4056 6726 niels.angaard@stofanet.dk
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 Jens Christian Klibo  8614 4449/4041 9520 jck@pwc.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 26, 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
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@hafnet.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
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

REVISORER ODDERKYSTENS FÆllESUDVAlG
Margot Piltoft Jensen, Mågevej 15, Spøttrup Str. Odder 8655 6891 margot.piltoft@dlgmail.dk
Flemming Jensen, Kildeager 13, 8751 Gedved 2361 0048/4013 1248 
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TORVALD KØHLSVEJ 25 

8300 ODDER

TELEFON 86 54 47 44

OPHOTEL.DK

stars 
AND AMAZING 
EXPERIENCES

4
MONTRA HOTELS

Rummer din økonomi 
skjulte muligheder, er jeg 
ekspert i at afsløre dem…

Hos os får du personlig rådgivning, der kan åbne op 
for muligheder, du måske slet ikke anede, du havde.

Kig ind eller bliv kunde på nordea.dk/nykunde 
eller ring 70 33 33 33

Odder 
Banegårdsgade 2, Odder 
70 33 33 33 
nordea.dk

Bankrådgiver 
Annebeth Mortensen 
55 46 66 78 

Gør det muligt



 

NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SOMMERhUSET
SYGDOM OG UlYKKE:

Alarmcentral  .......................................................................112 
Politi ..............................................................................................114 
Politi, nærpoliti i Odder
Rådhusgade 40,8300 Odder  .....................8656 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: AURA INSTALLATION DØGNVAGT
Knudsminde 10, 8300 Odder ....................8792 5511
Vand: Odder Vandværk A.m.b.a. 
VAGT TLF Skovdalsvej 6, 8300 Odder ..2022 6715

OFFENTlIGE KONTORER

ODDER KOMMUNE
Rådhusgade 3, 8300 Odder ........................8780 3333

ANNONCØRER

Aura 
Knudsminde 10, 8300 Odder ....................8792 5555
Brohus ApS
Gl. Bygade 3, Saksild, 8300  ..........................5050 1231
Dustex
Mariendalsvej 13, 8400  ..................................4033 5362 
EDC Ejendoms Centret A/S, Odder
Banegårdsgade 3, 8300 Odder .................8654 2277
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

Hov VVS -E.Beck Pedersen ApS
Lærkevej 42, Hou, 8300  .................................8655 6205
I/S Odder Forsyningsselskab Vandværk
Skovdalsvdej 8, 8300  .................................2331 1089
I/S Reno Syd
Norgesvej 13, 8660  .....................................8652 5211
Jens-Marius Madsen VVS
Horsensvej 17, 8660 Skanderborg ...2024 7705
Kloakmesteren 
Lyngvejen 1, Dyngby, 8300 ...................2142 6022
Kvickly
Nørregade 6, 8300 .......................................8780 2870
Malling kro
Stationspladsen 2, 8340 ...........................8693 1025
Møllegården
Alrøvej 382, Alrø 8300 Odder ...............8655 2083
Nordea
Banegårdsgade 2, 8300 ............................7033 3333
Norsminde Ejendomsfirma
Norsmindevej 197, 8340 Malling ......8693 3211
Nybolig Odder
Rådhusgade 2, 8300  ..................................8654 2666
OBS JC Tegn & Byg
Strandvejen 133, Rørth, 8300 ...............8654 1818
Odder HMC
Ballevej 3, 8300 Odder ...............................6913 2354 
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 .......4040 7111/8654 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  .......................8252 6050
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
VANDHAllA i Hou
Villavej 25, Hou, 8300 Odder.................8781 7900



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


