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Velkommen til generalforsamling i Odderkystens Fæl-
lesudvalg.
Beretningen gennemgår de ting, bestyrelsen har beskæfti-
get sig med siden sidste ordinære generalforsamling den 
14. august 2020. 
Efter hvert punkt, bliver der mulighed for kommentarer og 
spørgsmål. På den måde bliver tingene mere overskuelig.

Spildevandsudledning ved Saksild.
På seneste generalforsamling blev der udtrykt bekymring 
vedrørende udledning af spildevand ved Saksild. Derfor 
har vi kontaktet Odder Kommune og firmaet Samm for-
syning, som har ansvaret for rensning af spildevand.
Selskabet meddeler, at spildevand fra Saksild pumpes til 
Odder og renses. Efterfølgende pumpes det rensede spil-
devand tilbage til Saksild og udledes i havet via et udløb i 
9 meters dybde og 700 meter ude i havet. 
Udenfor sæsonen kan, der i perioder med megen regn 
eller høj grundvandstand, ske mindre udledninger af 
spildevand til Vorbæk, men da der i basisanlægget sker en 
bundfældning er spildevandet kraftigt opspædet.
Der bliver løbende lavet badevandsanalyser i området, 
som ikke har givet anledning til bemærkninger i relation 
til Forsyningens aktiviteter.
Miljøstyrelsen har i forbindelse med styrelsens kontrol af 
renseanlæg i 2019 i Odder konkluderet følgende: Alle prø-
ver er udtaget og alle krav er opfyldt. Hertil kan tilføjes, at 
alle anlæggene renser til væsentlig under udledningstilla-
delsernes grænseværdier for kvælstof, fosfor og organiske 
stoffer.
Bestyrelsen har taget informationerne til efterretning.

Bænke langs Odderkysten.
Efter stor indsats af tidligere bestyrelser, er alle 25 bænke 
nu opsat langs Odderkysten  hvor man under gåture 
kan lave et lille pitstop og nyde udsigten. Bænkene 
vedligeholdes af fællesudvalget, og blev i efteråret 2020 
efterset og har fået ny maling.

Medlemsforeningernes geofrafiske områder.
Denne oversigt blev færdiggjort og kan nu ses på vores 
hjemmeside.

Trafikkampagne
På baggrund af debat på seneste generalforsamling, 
har bestyrelsen i samarbejde med vores lokale kunstner 
Ole Grøn, udarbejdet en række skilte, som på humori-
stisk og positiv vis, opfordrer dem der færdes i området, 
til at være ansvarlige og køre fornuftigt. Der er lavet 100 
skilte med seks forskellige motiver. Skiltene er veder-
lagsfrit overdraget til grundejerforeningerne, og håber 
at de vil skabe en bedre trafikkultur og give flere smil i 
området.

Bladet Odderkysten
Nr. 50 af Bladet Odderkysten udgives i år. Bladet er på 52 
sider og indeholder artikler om emner der er aktuelle for 
området. Udgivelsen giver en pænt overskud, som giver 
mulighed for at igangsætte initiativer, som medlem-
merne ønsker.  Bladet uddeles fra Mariendal  i Nord til 
Skovgårdsparken ved Alrø i Syd. Tak for opbakning fra 
annoncører og artikelgivere. 
Husk at støtte annoncørerne.

Vindmøller på Mejlflak.
I mere end 10 år har dette projekt efterhånden spøgt i 
vores område. Trods stor indsats fra foreningen Bevar 
De Kystnære Havmiljøer, er der stadigvæk risiko for at 
der opsættes 20 stk. 150 meter høje møller, med hidsige 
blink. En besynderlig placering, også når man ved at 
opsætning af 3 - 4 stk. 200 meter høje vindmøller på en 
af de planlagte energiøer, vil give samme energipro-
duktion.
Vi anmoder generalforsamlingen om mandat til at fort-
sætte kampen mod vindmøller på Mejlflak.

Kattegatforbindelsen.
I efteråret 2020 afholdt Vejdirektoratet virtuelle møder 
om linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelse. 
Disse overvejelser danner grundlag for rapport der udar-
bejdes i 2021.
Denne rapport skal bruges som beslutningsgrundlag 
for Folketinget om etablering af en Kattegatforbindelse. 
Bestyrelsen overværede et af disse møder, og blev meget 
bekymrede ved tanken om etablering af motorvej og 
højhastighedstog fra Hasselager/Hørning/Stilling mod 
Saksild Dyngby, med etablering af bro ved Havhusene. 
Et projekt som fuldstændig vil skamfere vores vidunder-
lige naturområder. 
Efter mange overvejelser kom bestyrelsen frem til den 
konklusion, at hvis Danmark ønsker en Kattegatforbin-
delse, har vi ikke mange muligheder for at forhindre det-
te, men vi kan måske konstruktivt påvirke placeringen. 
Derfor har vi foreslået en forbindelse fra motorvej E45 
ved Gedved mod Søby ved Gylling Næs, hvor man med 
sænkekasser laver en tunnel der går i land ved Samsøs 
sydspids. Når projektet er gennemført, vil naturen gen-
oprette skader, og på den måde bliver  generene mindst 
mulige. Anlæggene skal naturligvis laves i respekt for 
dem der bor i dette område, så støjgener  m.m udgås 
mest muligt.

 Til slut ønskes alle en god sommer.

 På bestyrelsens vegne.
     Gunner Jørgensen
           Formand.

Bestyrelsens beretning som aflægges på generalforsamlingen 
onsdag den 28. april 2021 i Odderkystens Fællesudvalg.

Bestyrelsens beretning
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AURA-tilskud går til bedre vejvedligehold hos 
Saksild Strand Ejerlaug

Saksild Strand Ejerlaug fik sidste år udbetalt 3.200 
kr. fra AURA El-handel, fordi man er tilmeldt AURA 
FællesEl. Pengene betyder, at grundejerforenin-
gen bedre kan vedligeholde de mange private-
jede veje i området.  

Saksild Strand Ejerlaug er en grundejerforening, 
som består af i alt 155 betalende grundejere. 
Indtil videre er det lykkedes at få i alt 52 grunde-
jere til at bakke op. Aftalen betyder, at Saksild 
Strand Ejerlaug modtager 2 øre pr. kWh, som de 
tilmeldte grundejere forbruger i løbet af året på 
deres sommerhusadresse. 

Årligt tilskud betyder meget
Alene sidste år fik foreningen udbetalt 3.200 kro-
ner fra AURA El-handel, og selvom Saksild Strand 
Ejerlaug gerne vil have endnu flere grundejere 
med på ordningen, er det en årlig udbetaling, 
som allerede gør en økonomisk forskel. Det er ca. 
1/3 af sommerhusene i grundejerforeningen, der 
er på ordningen. Hvis alle tilmeldte sig FællesEl, 
ville den årlige udbetaling blive ca. 3 x så høj, 
altså ca. 10.000 kr.

”Det nuværende årlige tilskud fra AURA udgør 
faktisk omkring 5 % af vores samlede budget, så 
det er helt klart et beløb, vi er glade for at mod-
tage. Det betyder i praksis, at vi bedre kan dække 
de løbende udgifter, der kommer i forbindelse 
med vores vejvedligehold, som udgør omkring 
90% af udgifterne i budgettet. Vejene belægges 
med knust asfalt i stedet for grus, hvilket er lidt 
dyrere. Her hjælper pengene fra AURA, så vores 
medlemmer ikke skal have flere penge op af 
lommen end det årlige kontingent, de allerede 
betaler”, siger Peter Quist, der har været formand 
for grundejerforeningen siden september sidste 
år. Han har afløst den daværende formand, Gun-
ner Jørgensen, der havde siddet 12 år på posten. 
Knust asfalt har mange fordele i forhold til grus, 
fortæller Peter Quist og forklarer videre: 
Holdbarheden øges markant, og det skyller ikke 
bare væk, når efterårsregnen kommer. Derud-
over medfører det færre støvgener for folk i 
området”.
Også muligt at tilmelde privatbolig og virksom-
hed 
Peter Quist kendte faktisk ikke til ordningen med 
AURA FællesEl, inden han selv købte et sommer-

hus i området, men nu er han tilmeldt.

”Jeg synes det er en god måde at bakke lidt eks-
tra op om grundejerforeningen på. Vi har som 
forening været tilmeldt FællesEl-ordningen siden 
2016, og vi får udbetalt et lidt større beløb år for 
år, fordi flere tilmelder sig”, siger Peter Quist. 
Udover sommerhuset er det også muligt at 
tilmelde både sin helårsbolig og eventuelt virk-
somhed til FællesEl-aftalen. Her er der typisk et 
højere elforbrug end i et sommerhus, så det vil 
give et større tilskud til foreningen, hvis grunde-
jerne også vælger at gøre dette. Uanset hvor i 
landet ens helårsbolig eller virksomhed ligger, er 
det muligt at benytte sig af ordningen.
AURA FællesEl er ikke dyrere

En tilmelding til AURA FællesEl betyder ikke, at 
strømmen er dyrere hos AURA. Strømmen koster 
nøjagtig det samme som AURA FastEl, der er 
elselskabets almindelige standardprodukt. De 
ekstra 2 øre pr. kWh doneres af AURA El-handel 
som en form for ’loyalitetsbonus’. 
Udover Saksild Strand Ejerlaug er også grunde-
jerforeningerne Ajstrup Strand & Norsminde 
Grundejerforening, Mariendal Havbakker, GF 
Kysing Næs Nord, Grundejerforeningen af Kys-
ing Næs 13/9 1973, Amstrup Ege GF, GF Dyngby 
Hage ogSaksild Strandvænget GF tilmeldt AURA 
FællesEl. 

 

Sådan støtter du din forening 
via AURA FællesEl.

Gå ind på siden
www.aura.dk/stroem/aura-fael-
lesel - 
Når du trykker ”Bestil her” kom-
mer der en bestillingsformular, 
hvor du vælger den forening, du 
ønsker at støtte. 
Du behøver ikke være kunde hos 
AURA El-handel i forvejen, og du 
kan også tilmelde din helårsbolig 
og/eller virksomhed.



Nogle af fordelene hos os:
✓
✓
✓
✓

Lej dit sommerhus 
ud gennem 
Feriepartner

Ferie i Danmark er mere populært end 
nogensinde, og efterspørgslen på sommerhuse er 
høj. Derfor søger vi gode sommerhuse til 
udlejning. 

Scan QR-koden eller kom ind og  
hør nærmere om dine muligheder

Tjen  
42.700 kr. 
 skattefrit

Markedets laveste provision for professionel udlejning

Forsikring på alle lejemål

Ingen begrænsning på ejerferie

Gratis afhjælpning af småproblemer i sommerhuset

Kom ind og hør nærmere på vores 
lokalkontor på Banegårdsgade 3, Odder

eller ring til os på tlf. 87 80 26 00
www.feriepartner.dk

Lotte Kornum ∙ 87802609
Din lokale ejerrådgiver
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En bank skal åbne muligheder. 
Derfor holder vi aldrig helt lukket. 
Hos os kan du altid maile, ringe eller sms’e til din personlige rådgiver. 
Og vi tager gerne hjem til dig og mødes dér. Også uden for normal åbningstid. 
Vi er Danmarks mest personlige og tilgængelige bank. 

Odder Afdeling · Rådhusgade 5 · 8300 Odder 
T: 96 57 59 60 · jutlander.dk 

Rosensgade 37  8300 Odder  www.kysthuset.com

Vær med i vores
kundeklub, og få

på nye varer
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•   Undgå unødig støj.

•   Hunde skal være i snor i perioden 1. 
april til 30. september.

•   Efterladenskaber fra hunde fjernes af 
ejer.

•   Det er ikke tilladt, at slå telt op på 
stranden.

•   Støjende adfærd, ghettoblastere, 
musikinstrumenter og lignende er 
ikke tilladt. 

•   Det er ikke tilladt at afbrænde affald i 
Odder Kommune.

•   Det er dog tilladt at afbrænde rent 
tørt træ på særligt indrettede bål-
pladser, samt at afbrænde tørt træ- 
og grenaffald Sankt Hans Aften under 
iagttagelse af gældende bestem-
melser om miljø og brandsikkerhed

•   Affald skal bortskaffes ved hjemme-
kompostering eller aflevering på 
genbrugspladsen, Skovdalsvej 26 A, 
Odder.

•   Smilet er den korteste afstand  ☺ 
mellem to mennesker.

•   Tag hensyn og vis tolerance, der er 
plads til alle.

•   Husk selv at fjerne affald, også grillkul 
og gløder. 

•   Der er adgang til næsten alle danske 
kyststrækninger døgnet rundt, og 
man må her færdes til fods.

•   På private strande, må man tage 
ophold, mindst 50 meter fra 
nærmeste beboelsesbygning.

•   Motorbådssejlads / vandscooter med 
høj hastighed skal være mindst 300 
meter fra land.

•   Fører af vandscooter, skal være over 
16 år og have vandscooterbevis.  
(Førerbevis til vandscooter)

•   Badende må ikke forulempes.

Råd og regler ved Odderkysten

Mere info hos Odder Kommune 
eller  www.odderkystensfaellesudvalg.dk.



  Velkommen
NORSMINDE KRO ER EN 

AF LANDETS ÆLDSTE

Norsminde Kro er idyllisk beliggende
med strand til den ene 

side, fjord og fuglereservat til den
anden. 

Vi ligger lige syd for Århus uden
forstyrrende gadelamper, omgivet af

natur, fred og ro og i lidt af en
tidslomme. Indenfor har vi fulgt med

tiden med dejlige, smagfuldt
 indrettede værelser, hele to 

spisesteder: det rustikke Brasserie 
med udsigt til havnen og vores
anmelderroste Restaurant Près

beliggende i en lille del af
 vinkælderen, der huser en af landets

største vinsamlinger.

Kvalitet, nærhed og lokale råvarer
 er rygraden i Norsminde Kro, og vi
glæder os til at yde vores ypperste

 for alle vores gæster.
Søren Pedersen, Ejer

    

  Kontakt os

 Norsminde Kro
                                        Logi & Gastronomi

   Gl. Krovej 2, 8300 Odder
   Tel. (+45) 86 93 24 24
   Mail: norsminde@norsminde-kro.dk

  www.norsminde-kro.dk 9
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For sommerhusudlejningsbranchen 
bliver 2020 et år, som sent bliver 
glemt. Et år, som nok bedst kan 
beskrives som lidt af en rutcheba-
netur. 
I marts måned 2020, lukkede Dan-
mark grænsen til Tyskland og der-
med blev der også lukket ned for 
bookinger fra vores tyske gæster,
som lokalt her ved Odderkysten 
udgør 50%. Et stort arbejde med 
annulleringer gik i gang. Men det 
skulle det vise sig, at sæson 2020 
her ved Odderkysten alligevel blev 
et rekordår. 
Der skete nemlig det, at danskerne i 
højere grad, begyndte at efterspør-
ge sommerhusferie, da dette i store 
dele af 2020 var en af de eneste 
feriemuligheder.
De danske bookinger opvejede 
heldigvis mere end de manglende 
tyske.
I starten af 2021 oplever vi igen stor 
efterspørgsel fra danskerne. Uge 7 
plejer ikke at være en uge, hvor vi 
har mange bookinger, da mange 
rejser på på skiferie, men i år har vi 
helt udsolgt. Sommerbookingerne 

er der også rigtig godt gang i –  
medio februar er 80% booket i uge 
29. Derfor går der ikke længe inden 
vi ikke har flere sommerhuse på 
hylderne til udlejning i højsæsonen 
2021 og vi søger derfor flere som-
merhuse til udlejning. 
I er derfor meget velkomne til, helt 
uforpligtende, at få et budget på 
hvor meget netop jeres sommerhus 
kan udlejes for. Vi har ingen krav om 
et minimums antal udlejningsuger.  
Det er helt op til jer. I reserverer 
naturligvis de uger I selv skal bruge. 
Vi har forsikring på alle lejemål og vi 
kontrollerer jeres sommerhus før og 
efter hver lejemål. I kan derfor trygt 
overlade nøglerne til os i de uger i 
ikke selv bruger huset. Og husk – vi 
er altid lige i nærheden med vores 
lokalkontor her i Odder på Bane-
gårdspladsen. 
De første 42.700 er skattefri, når 
sommerhuset udlejes gennem 
bureau. Også 40% af resten er skat-
tefrit. 
Vi glæder os til at høre fra jer.
(Vibeke Christensen, Direktør Ferie-
partner Odder-Juelsminde)

   Sommerhusudlejning i en coronatid

Bruttoindtægt inkl. strømforbrug kr. 60.000
Skattefrit fradrag  kr.  -42.700
Lejeindtægt minus bundfradrag  kr. 17.300
Fradrag 40% af kr. 17.300   kr. 6.920
Skattepligtig beløb kr.    10.380
Skat af kapitalindkomst 34%  (Individuelt) kr.     3.529

Eksempel på fradragsreglen:  

Til dig selv efter skat:           kr. 56.471  
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Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere det med at støtte din grundejer- 

forening? Når du vælger AURA FællesEl, får du lidt mere for pengene – uden at det 

koster dig ekstra. Du støtter din grundejerforening, og AURA El-handel betaler. For 

hver kWh strøm du bruger, giver AURA El-handel 2 øre til grundejerforeningen.

Fordele med AURA FællesEl

· Det er gratis at tilmelde sig, og der er ingen binding på produktet

· Du kan tilmelde dig AURA FællesEl, uanset hvor i landet du bor

· Du får strøm til en konkurrencedygtig pris

Tilmeld dig AURA FællesEl 

aura.dk/FallesEl

Støt din grundejerforening 
med AURA FællesEl
Du vælger, vi betaler
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DANCENTER JUELSMINDE/AARHUS SYD
Juelsgade 5A, 7130 Juelsminde
TIf.: 72 17 81 33
juelsminde@dancenter.com

Indlejningskonsulent Jeppe Rasmussen
TIf.: 91 33 92 22
jeppe.rasmussen@dancenter.com

Afdelingsleder Trine Enghave
Tlf.: 91 33 92 15
trine.enghave@dancenter.com 



DANCENTER JUELSMINDE/AARHUS SYD
Juelsgade 5A, 7130 Juelsminde
TIf.: 72 17 81 33
juelsminde@dancenter.com

Indlejningskonsulent Jeppe Rasmussen
TIf.: 91 33 92 22
jeppe.rasmussen@dancenter.com

Afdelingsleder Trine Enghave
Tlf.: 91 33 92 15
trine.enghave@dancenter.com 
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 www.jctegnogbyg · Tlf. 8654 1818 · Mobil 2372 5207

Alt i murer-, tømrer- og malerarbejde udføres

I Murerarbejde
I Tømrerarbejde
I Malerarbejde
I Rådgivning
I Private
I Erhverv
I Nybygning
I Ombygning
I Tilbygning

I Fritidshuse
I Vedligeholdelse
I Reparationer
I Forsikringssager
I Byggeansøgninger
I Hovedentreprise
I Fagentreprise
I Totalentreprise
I Skitser & Tegninger

Jon Christiansen
Indehaver
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UDLEJNING AF
VILDMARKSBAD

TELT-
UDLEJNING

MASKIN-
UDLEJNING

BROHUS APS
GL.BYGADE 1B SAXILD ⁄ WWW.BROHUS.EU

50 50 12 31

LEJ ET
DEPOTRUM NYHED
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Vi er alle udfordret af de forandringer, som 
Corona bringer med sig. Det gælder både sko-
leundervisning, arbejde og ikke mindst ferie. 
Hverdag og arbejdsdag flyder sammen, fordi 
vi alle er hjemme. Derfor er det vigtigere en 
nogensinde med hyggelige omgivelser og en 
god internetforbindelse, så du er sikret kontakten 
til omverdenen.

Vi er alle pligtopfyldende overfor vores arbejde, 
vilde med kvalitetstid sammen med familien og 
ikke mindst så elsker vi ferie. Men skal du have 
hverdagen til at fungere, så er en god internet-
forbindelse guld værd – ikke mindst i sommer-
huset. Det gør bare dagen så meget lettere og 
ikke mindst sjovere.

Havblik og bærbar pc
Gitte har efter flere overvejelser flyttet familien 
fra hus til sommerhus for at få kabalen mellem 
arbejde, fritid, skoleundervisning og familiehyg-
ge til at gå op. ”Da både skole og arbejde skulle 
foregå hjemmefra, samt at vi ikke måtte se andre 
mennesker eller få besøg, valgte vi at skifte mel-
lem sommerhus og vores byhus. Det vi kiggede 
mest på var, om det lå praktisk tæt på vores hjem 
og ikke mindst om der var internet nok til, at 
hele familien kunne arbejde og passe skolen på 
samme tid”, fortæller Gitte Søndergaard.

Internet et must
Ønsket var, at Gitte og hendes mand samt deres 
to døtre, alle kunne passe arbejde og skoleun-
dervisning fra sommerhuset fra hver deres pc i 
hyggelige og rolige omgivelser. ”Internetforbin-
delsen gør, at vi alle kan være på samtidig uden 
problemer. Jeg kan deltage i et videomøde på 
Teams, mens min mand har travlt med sit arbej-
de, den ene datter taler med klassen over Meet, 
mens den anden datter i sit frikvarter, bruger 
tiden på at tjekke nyt på Snapchat og Intragram, 
siger Gitte og fortsætter: Hvis jeg får brug for at 

arbejde lidt om aftenen kan det sagtens fungere, 
også selvom ungerne streamer Bagedysten fra 
deres mobil til TV’et, slutter Gitte.

Brændeovn er fedt, men fibernet er bedre 
Spabad, mikroovn, havudsigt og brændeovn 
er fortsat noget, feriegæster værdsætter, men 
en stabil internetforbindelse, bliver mere og 
mere efterspurgt, hvilket derfor også er noget, 
udlejningsbureauerne fremhæver i deres mate-
rialer - ” Der er nu en helt tydelig tendens til, at 
gæsterne vælger hus efter, om der er internet 
eller ej. En god internetforbindelse giver andre 
fordele, nemlig at den også kan give adgang til 
de TV-kanaler, som efterspørges. En anden trend 
er, at mange huse også udlejes til gæster, der skal 
arbejde i området, og i de tilfælde er internet-
forbindelse et must,” siger direktør i Feriepartner 
Odder-Juelsminde, Vibeke Christensen.

Øget fokus på sommerhuse
Den voldsomme interesse på fiber fra både 
feriegæster og sommerhusejere er ikke gået 
under radaren hos Østjyllands fiberleverandør 
AURA Fiber.  – ”Vi har gennem flere år udviklet og 
forbedret vores tilbud til feriegæster. Derfor kan 
vi tilbyde høje hastigheder til gode priser, uanset 
om du kun vil have internet og ønsker at streame 
eller også foretrækker en TV-pakke. Og som 
AURA Fritidskunde har du desuden den fordel, at 
kunne sætte din forbindelse på pause, så du kun 
betaler for forbindelsen, når du har brug for den, 
fortæller Anders Damgaard Fink, Teamleder for 
Salg og Marketing ved AURA Fiber.

Har du planer om at rykke kontorsto-
len til roligere omgivelser eller udlejer 
du dit fritidshus, kan du tjekke vores pro-
dukter til sommerhuset på aura.dk/fritid.  

Fritidshuset som afslappende arbejdsplads
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K F U M ' S

SOCIALE 

ARBEJDE
Odders Store Genbrugsbutik

Second Hand Shop
Rønhøjvej 10, 8300 Odder

Følg os på Facebook: retro genbrug Odder

Åbningstider:
Mandag 14.30-17.30
Torsdag 14.30-17.30
Lørdag 10.00-13.00
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ODDER GENBRUGSPLADS
Mandag - fredag 07.00 - 18.00

Lørdag - søndag 09.00 - 16.00
Alle dage i påsken 09.00 - 16.00

I foråret og igen i sommeren er det svært for Torben med hans renovationsbil at komme 
frem på vejene ud til dit sommerhus pga. træer og buske, som rager ud over vejen. Så han 
har brug for hjælp. Det er ofte ikke nok at beskære én gang årligt, da der skal være frit for 
buske og træer langs tilkørselsvejen i 3,5 meters bredde og 4 meters højde.

Du kan også kontakte os, så uddyber vi gerne de retningslinjer, der gælder.

Hjælp dine lejere med at sortere
Er der udfordringer med at sortere affaldet,  
kan du med fordel henvise dine lejere til  
vores sorteringsvejledning på renosyd.dk  
eller hente den trykte sorteringsvejledning  
på turistkontoret (findes på tre sprog).

Derudover er du velkommen på den lokale genbrugsplads Skovdalsvej 26A i Odder. Her kan 
du komme af med alt det affald, som ikke passer i dine beholdere til henholdsvis restaffald 
og emballage. 

Lad os sammen gå fra affald til værdi!

Kontakt dit lokale affaldsselskab, Renosyd
+45 86525211 // kundeservice@renosyd.dk 

Hvem henter affald fra dit sommerhus?
Det gør Torben, og han har brug for din hjælp. 
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OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 
i velassorterede specialafdelinger:

Kolonial · Slagter · Isenkram · Delikatesse · 
Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager · Tekstil · 
Parfumeri · Kiosk · Apotek 

Vores vinafdeling 
er en af de 
største i Danmark 
– og landskendt for 
MEGA VINLAGERSALG, 
der afholdes 2-3 gange årligt

Besøg også vores fi lialer –
Dagli’ Brugsen Gylling og 
Dagli’ Brugsen Hou
– på din tur rundt i sommerlandet. Nørregade 6  ·  Tlf. 87 80 28 00

Åbningstider

Bageren åbner hver dag kl. 6.30
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Kattegatforbindelse Nej Tak
Odderkysten og Kattegatforbindelsen – forbin-
delse eller forbandelse
Odderegnen rummer unikt kulturlandskab, 
gamle veje og byer med historie. Her er stille og 
roligt med dejlige strande og landskaber og nat-
temørke med stjerner. Sjældne attraktioner, som 
bliver fremtidens sorte guld. Når Tv-programmer 
hjælper folk med at finde nye boliger, er støj et 
problem i næsten halvdelen af tilfældene. 
 
Allerede i 2021 skal folketinget beslutte, om der 
skal igangsættes en dybgående VVM-undersø-
gelse om Kattegatforbindelsen. Et ja betyder et 
stort skridt nærmere realisering og gør det svæ-
rere at stoppe projektet.  
 
Uanset linjeføring vil en Kattegatforbindelse 
uopretteligt ændre Odderegnen: en 10-15 års 
anlægsfase med tung trafik, støv og larm. Den 
færdige forbindelse vil skære egnen i skiver mel-
lem flere store nye veje, øget trafik, støj, lysforure-
ning, ringere vilkår for både dyr og planter. Det 
vil være ”godnat” med nattemørket og stilheden. 
Mange vil få støjgener i større eller mindre grad 
døgnet rundt. Ved strandende vil udsigten blive 
domineret af en betonanlæg i ca. 15 meters 
højde.  

Det står hen i det uvisse, HVEM der vinder med 
en Kattegatforbindelse. Er det pendlere mellem 
de store byer? eller hvem?  
Der er vigtige usikkerheder:
Vækst 
 er det store mantra – men hvilken vækst? OG er 
det mon konsekvenserne værd? 

Tidsbesparelse.  
Trængsel og kø omkring de store byer er ikke 
medregnet. Hvad hjælper det at suse over samsø 
for at sidde i kø ind mod storbyen?
Jesper Theilgaard sætter spørgsmålstegn ved 
den påståede CO2 besparelse. Vejdirektoratet har 
ikke medregnet anlægsfasens gigantiske CO2 
forbrug og når CO2 regnskabet skal ”betales af” 
kører vi i elbiler som ikke udleder nævneværdig 
CO2.
Økonomien er usikker. Budgettet har svinget fra 
116 - 136 milliarder kroner.  
Vil nogen mon betale de mindst 770 kr. returbil-
letten kommer til at koste? Skal vi betale over 
skatten? Eksperter spår tvivl om, hvorvidt forbin-
delsen kan være alene brugerfinansieret og om 
den overhovedet er rentabel med jernbane og 
godstrafik.
Selv om flere borgmestre og prominente politike-
re, sammen med stærke økonomiske kræfter (fx 
asfalt- og cementindustri) presser hårdt på for at 
tale Kattegatforbindelsen op, må vi håbe at for-
nuften og hensynet til naturen og befolkningen i 
Odder, Røsnæs og på Samsø vinder til sidst.
Undersøg sagen, tag seriøst stilling og lad os 
ikke løbe over ende af tvivlsomme lovprisnin-
ger. Inden det er for sent for altid. Mon ikke 
man opnå næsten samme fordele ved klogt at 
udbygge eksisterende vej/baneføring til under 
den halve pris og uden uoprettelig skade?
Læs mere: www.østjydermodkattegatforbindel-
sen.dk og meld dig gerne ind i foreningen.

Birgitte  Bjerre 
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Kattegatforbindelsen kan blive et enormt lokalt 
vitamintilskud

Jeg mener ikke, at nogen af os kan vide, om 
Kattegatforbindelsen bliver til glæde eller gene. 
Når jeg alligevel har kastet mig ind i debatten, er 
det fordi jeg vover at påstå, at vi samlet set kan 
få en gevinst ved en bro mellem Østjylland og 
Vestsjælland. 

Fordelene kommer med den væsentlig kortere 
rejselængde og rejsetid. Det vil øge mulighe-
derne for at søge uddannelse og arbejde i Øst-
jylland, på Samsø og i Vestsjælland og give en 
bedre basis for erhverv, kultur og arbejdspladser 
i det hele taget. Hvis det lykkes, vil det have 
en gavnlig effekt på vores velfærdssamfund. 
Desuden er det muligt, at en bro kan aflaste 
klimaet, og på et mere åndeligt plan kan broen 
måske styrke sammenhængen mellem Øst- og 
Vestdanmark.

Hvordan vedligeholder vi vores sunde samfund?
Jeg forsøger at se samlet på sagen. Anskue 
sagen som et samfundsspørgsmål. Borgerne i 
min egen kommune, Odder, har en gennem-
snitsalder, der er tre-fire år højere end Skander-
borg, Silkeborg og Horsens, som repræsenterer 
gennemsnittet i Danmark på 42 år. For Samsøs 
vedkommende er alderen hele 10 år højere end 
landsgennemsnittet. Samme tendens finder jeg 
på broens ”landgang” på Vestsjælland: Kalund-
borg, Odsherred og Slagelse. 

Det siger rent faktisk en del om fremtiden for 
Odder, Samsø, Kalundborg, Odsherred og Sla-
gelse. Og det er ikke kun en lys fremtid. Selvom 
jeg har den største respekt for mine ældre med-
borgere, indikerer den store aldersforskel, at vi 
står med et betydelig fælles problem i årtierne 
fremover: Hvordan kan vi vedligeholde en sund 
social, kulturel og økonomisk udvikling af vores 
lokalsamfund, hvis vi bliver stadig ældre ift. 
vores nabokommuner? De har i forvejen gun-
stige betingelser med ungdomsuddannelser, 
motorveje, store produktionsvirksomheder, 

moderne idrætsanlæg og kulturhuse.

Vi skal huske, at vores arbejdspladser og de ind-
tægter, som de skaber - og der deles ud af - ikke 
kommer af sig selv. En sund økonomi kræver 
gode rammer som for eksempel arbejdskraftens 
og varernes bevægelighed. Min analyse peger 
på, at de områder, der bliver direkte berørt af 
en Kattegatforbindelse, er særlig afhængige af 
de bedst mulige vilkår fremover. De steder bør 
man være ekstra opmærksomme på at skabe 
gunstige betingelser. Set med de øjne kan netop 
Kattegatforbindelsen blive et enormt, lokalt vita-
mintilskud, som kan holde de værste svækkelser 
fra døren. 

Debatten skal have flere nuancer
Jeg mener, at modstanden mod Kattegatforbin-
delsen desværre ofte er ude af balance. Pointerne 
trækkes så hårdt op, at modstanden forekommer 
ensidig, overspillet og uden interesse for dialog. 
Jeg er selv almindelig borger i Østjylland, og jeg 
er flittig bruger af Odderkysten og Samsø. Jeg 
ønsker naturligvis også, at en Kattegatforbindel-
se tager de nødvendige natur- og klimahensyn, 
tager hensyn lil lokalområdernes egenart og kul-
turhistorie og i det hele taget anlægges i respekt 
for menneske og natur. Jeg forsøger derfor at 
forholde mig sagligt til argumenter, hvad enten 
de er for eller imod. 
Man kan sige, at jeg tillader mig at være gam-
meldags og insistere på, at vi er borgere, der kan 
drøfte fælles emner og ikke kun privatpersoner 
med individuelle interesser. Vi skal ikke nød-
vendigvis være enige, for vi kan have forskellige 
bevæggrunde, men vi bør alle forholde os åbent 
til både de muligheder og farer, der er ved et 
stort anlægsprojekt som Kattegatforbindel-
sen. Jeg tror som nævnt, at vi samlet set får en 
gevinst, men det skal naturligvis analyseres og 
sandsynliggøres bedre. Tak for ordet.

Niels Baj Rye

Kattegatforbindelse Ja Tak
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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!

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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TORVALD KØHLSVEJ 25 

8300 ODDER

TELEFON 86 54 47 44

OPHOTEL.DK

stars 
AND AMAZING 
EXPERIENCES

4
MONTRA HOTELS

Voksne 30 kr.
Børn 15 kr.

Hygge for
hele familien
på Danmarks

ældste minigolf

Gammeldaws isvafler m. Kastberg Is

Vanilje/jordbær/chokolade softice 
fra Kastberg Gourmet Is

Div. sandwich, salater, frikadeller,
pizza & pølser

Spændene udvalg i vine, øl, vand & kaffe

9 slags iskold fadøl & mange special øl
Skovduevej 188, Saxild

+45 86 55 85 79
www.minigolfbanen.dk
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Frirum til 
den danske sommer 

Med et fritidshus fra Kalmar kan du 
skabe flere minder sammen med 
alle dem, du holder af. Der er  
nemlig både frirum til familie,  
venner og gode stunder under fire 
øjne.  

Se alle vore populære hustyper på 
kalmar-huse,dk 

Jylland/Fyn: Tlf. 76 56 10 11 · Hellesvej 37 · 6740 Bramming  info@kalmar-huse.dk 
Sjælland: Tlf. 48 17 01 95 · Engholm Parkvej 1B ·3450 Allerød  www.kalmar-huse,dk 
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Aktivitetsoversigt 2021
De midterste sider i dette blad er normalt anvendt til en oversigt over
året aktiviteter lang Odderkysten.
På grund af covid-19 pandemien er det  i år ikke muligt at lave en brug
bar oversigt, derfor henviser vi til mere information på nedenstående 
hjemmsider.

 www.kystlandet.dk

 www.visitodder.dk

 www.odderkystensfaellesudvalg.dk

 www.odderkalenderen.dk

 www.oddermusseum.dk

 www.minigolfbanen.dk

 www.okologienshave.dk

 www.kobodder.dk

 www.tunøguiden.dk
 

   Vi ønsker alle  god sommer.

Bageri • Mølleri • Slagteri  
Restaurant • Ismejeri • Gartneri

Bjeragervej 35 . 8300 Odder   
Tlf: 21 78 27 60 . 

www.frumollersmolleri.dk 

En anderledes gårdbutik

KØR FORSIGTIGT!KØR FORSIGTIGT!KØR FORSIGTIGT!

Odderkystens Fællesudvalg 

KØR FORSIGTIGT!
Er der nogen som har travlt her?

Odderkystens Fællesudvalg 

PAS GODT PÅ STRANDEN
TAG DIT AFFALD MED NÅR DU TAGER HJEM



Byrådets holdning til Odderkysten 
I de kommende år, bliver der mange udfordringer for Odderkysten, der 
skal bygges flere sommerhuse, måske kommer der et badehotel, der kom-
mer flere turister, måske kommer der 20 blinkende gigant vindturbiner 
nord for Samsø og måske kommer der en Kattegatbro,  med tilhørende 
motorveje gennem området. 
Odderkysten har nogen af Danmarks bedste badestrande og skønneste 
naturområder, som vi aller bør passe godt på.
Odder Kommune modtager mere end 40 millioner kroner i ejendomsskat-
ter fra fritidshusejerne.
Af ovennævnte årsager finder det meget relevant, at kende alle byrådets 
partier holdning, til hvordan de vil medvirke til, at områderne stadigvæk 
bevares som attraktive og rekreative områder, derfor er partierne i Odder 
Byråd invitere til at skrive et kort indlæg om dette til vores blad.
Tre partier har svaret, og svarene kommer her.

                                                                            Lone Jakobi, Socialdemokratiet.

Den attraktive Odderkyst
 Socialdemokratiet i Odder ønsker en levende Odderkyst med rigt dyreliv 
og naturkvaliteter. Vores kyststrækning er et aktiv, som både skal rumme 
havbårne aktiviteter (roning, badeklubber, windsurfing m.v), og på andre 
strækninger have mere uforstyrret rekreativt præg.
 I vores sommerhusområder arbejder vi altid for at sikre grønne forbindel-
ser, som letter adgangen til vandet for beboere og besøgende og udgør 
korridorer for dyr og insekter.
Socialdemokratiet er delte i spørgsmålet om Kattegatforbindelsen. Mod-
standere og fortalere er dog enige om, at hvis Folketinget beslutter at gå 
videre med broen, så vil vi søge at påvirke den præcise linjeføring - gerne 
i et samlet byråd - og passe mest muligt på natur og mennesker i vores 
område.
 Det er stadig uvist om vindmøller på Mejlflak realiseres. Med ny national 
aftale om etablering af energiø i Nordsøen vil vi forvente, at fremtidige 
vindmølleparker etableres der.
 Endelig har vi også øje for, at det at bo tørskoet også betyder noget 
for sommerhusejere og turister, og det uanset om vandet kommer fra 
havsiden eller fra det bagvedliggende opland og oversvømmelser i åer 
og udløb.

Venlig hilsen
Lone Jakobi
Gruppeformand og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Odder 
Kommune
2922 2779

                                                                         

                                                                                 Marianne Hundebøll, SF

Odder kommunes kyststrækning og strand er en af landets bedste og jeg 
nyder ofte den glæde at gå en tur langs den.
Heldigvis er det jo sådan i Danmark, at ingen private ejer kysten - der kan 
vi alle komme.
Kattegatforbindelse er for mig at se, den største trussel for vores sommer-
husområder - ja for natur, miljø og trivsel i hele kommunen. Støj, kunstig 
lys og anlæg vil skæmme og ødelægge vores kyst og sommerhusområder.
Jeg har selv den glæde, at eje et sommerhus på Holmsland klit. Når jeg 
står på klitten, kan jeg se utallige vindmøller omkring Ringkøbing fjord og 
nogle dage havvindmøllerne nord for Esbjerg.
Vores levevis kræver meget energi(el)- og den skal være grøn. Der foretræk-
ker jeg vindmøller frem for forbrændingsanlæg og kæmpenaturområder 
med solceller. Der er allerede vindmøller ved Tunø og de bidrager til 
udsynet fra land.
For mig er det vigtigt, at vi holder kystbeskyttelsen og ikke bygger kæmpe 
hoteller eller anden stort tæt på kysten. Jeg ser også gerne at biodiveri-
steten og planter, der hører til ved kysten får mere plads på og nær som-
merhusgrunde.
Hilsen 
Marianne Hundebøll
Byrådsmedlem for SF Odder
marianne.hundeboell@odder.dk , Tlf. 21913715                            

                                                                     Jan Gade , Venstre

Odder kommune har 70 km kyststrækning med nogle af Danmarks bedste 
badestrande og en storslået kystnatur. Der er i kommunen mere end to 
tusinde sommerhuse. Odder kommune har sommerhusejere fra over 70 
af Danmarks øvrige kommuner. Det fortæller lidt om mangfoldighed af 
de turister der besøger os.
Vi er rigtig glade for og stolte over, at så mange vælger Odder som turist 
eller sommerhusejer. De bidrager godt til både kommunes erhvervsliv og 
kommunekassen.
Det er populært at bo i og bruge naturen omkring vore kysterne. Det 
ønsker vi, at flest mulig skal have mulighed for.
I alle landets kommuner sker der i disse år en stor udvikling i infrastruktur, 
grøn energi og ny bebyggelse. Det sætter naturligvis fokus på og interesse 
for en kommune som Odder. Den udvikling kan give udfordringer i forhold 
til naturen, borgerne og sommerhusejerne.
Vi sætter både naturen og borgernes ønsker højt, når vi laver kommu-
neplaner og lokalplaner. Samtidig ønsker vi en kommune med vækst. 
Vi mener og tror på, begge dele kan lykkes når bare vi huske borgerind-
dragelse.
Hermed ønskes alle en god sommer.
På vegne af Venstres byrådsgruppe.
Jan Gade  
Gruppeformand, Venstre, +45 2160 2182 / +45 6139 6844
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Økologiens Have i Odder er grundlagt i 1991 af 
en gruppe frivillige fra Landsforeningen Praktisk 
Økologi. På et areal stillet til rådighed af Odder 
Kommune, - i alt ca. 11 hektar. Haven blev i mange 
år drevet som ”VidensCenter for Praktisk Økologi” 
med navnet Den Økologiske Have og med en 
fond som drifts-organisation. Desværre gik fonden 
konkurs i sensommeren 2011. En gruppe lokale fik i 
løbet af efteråret 2011 dannet en forening og ”over-
talt” Andelskassen Merkur til at låne foreningen 
midler til at købe konkursboet. Rekonstruktionen 
lykkedes og Haven genopstod som Økologiens 
Have, - nu ejet af en forening og primært drevet 
ved frivillig indsats.

Haven er tænkt som en stor økologisk demonstra-
tions- og forsøgshave. Sådan fungerer den stadig, 
- og den er også et sted, som i høj grad bruges 
rekreativt. Mange gæster haven for dels at søge 
inspiration til egen have men også for at opsøge 
den ro og den stemning, som Haven tilbyder.
Vi har temahaver omkring urter, naturhave, frugth-
ave, køkkenhave, parcelhushave, haverum og 
skovhave. Overalt er der i havesæsonen et mylder 
af planter at se på, dufte til og nogle gange smage 
på. Haven er et eldorado for insekter og dermed 
også mange fugle. 

Vi har et lille dyrehold med geder, æsler, ponies, får, 
høns og om sommeren også grise og køer. Dyrene 
er meget populære hos børn i alle aldre. Der er en 
lille legeplads med pilehytter, sand og vand for de 
mindste børn. Her kan de hygge medens far, mor 
eller bedsteforældre læner sig tilbage og nyder 
fuglesangen med en kop kaffe fra den lille cafe. Der 
er også et halmtelt som legeområde, samt et par 
bålsteder, hvoraf det ene er overdækket, hvilket er 
meget populært. 

I 2021 har vi fornøjelsen af at præsentere flere nye 
udendørs instrumenter, som både børn og voksne 
kan fornøje sig med.
Selve Haven er åben for besøg kl. 10-16 alle uged-
age udenfor sæson, - butik er i denne periode 
åben mandage 10-13, torsdage 10-14 samt fredage 
10-13. I sæsonen fra påske til og med efterårsferien 
er Haven åben alle dage kl. 10-17. Butik på hverd-
age åben som udenfor sæson. Café og butik i week-
ends + helligdage og skoleferier kl. 10-17. Tjek vores 
hjemmeside for aktuel åbningstid   

Vi holder mod betaling gerne aftenåbent med 
rundvisning, forplejning og hygge for grupper efter 
aftale.

Vi har en lille planteskole, hvor man kan købe kryd-
derurter, grønsagsplanter til udplantning, stauder, 
sommerblomster og lidt prydbuske og træer Alt 
økologisk naturligvis og frembragt med stor kær-
lighed. Vi har også et stort udvalg af økologiske frø 
samt jord og gødning.

I den lille butik og café sælges bøger, souvenirs 
og økologisk slik samt vin. Man kan også købe sig 
en kop kaffe eller te, kolde drikke, en hjemmebagt 
bolle, kage eller en let frokost. Og vi har de lækreste 
is i bæger fra Skarø . Alt økologisk. Cafeen har 
økologisk spisemærke i guld. Café og butik er fra 
og med skærtorsdag åben på helligdage og i 
weekends kl 10-17. I skole-sommerferien åben alle 
dage kl 10-17.

I havens store glasvæksthus holdes fester og andre 
arrangementer gennem sæsonen. Når der ikke er 
lejet ud eller optaget af arrangement kan gæster 
gerne benytte huset eller terrassen udenfor til at 
nyde lidt fra caféen eller medbragt mad og drikke. 
Selskaber i huset foregår i partnerskab med Res-
taurant Himmel og Hav, der har base ved Kysing 
strand.

Der er gennem sæsonen jævnligt arrangementer 
af oplysende art, haverundvisninger, kurser, mv. 
Tjek vores hjemmeside www.okologienshave.dk for 
opdateret program, priser mv. Du kan også følge os 
på Facebook og Instagram.

Vores entré-pris er fra skærtorsdag kr. 50 for vok-
sne og 10 for børn. Kan være højere ved særlige 
arrangementer. I vinterperioden er entre nedsat til 
kr. 20 for voksne, gratis for børn.
Planteskole, café og butik kan besøges uden betal-
ing af entré.

OG: ALT I DENNE SÆSON AFHÆNGER NATURLIGVIS 
AF COVID-19-SITUATIONEN. Derfor er det ekstra 
vigtigt at holde sig orienteret via vores hjemmeside 
og facebook.

Vi glæder os til at byde Jer velkomne til sæson 2021. 

Økologiens Have i Odder



fibernet@aura.dk  ·  87 92 55 77  ·  aura.dk

FÅ FIBERNET I  FERIEHUSET 
Med en ganske lille investering kan du fremtidssikre dit som-
merhus og øge dets attraktivitet. Stabilt og hurtigt internet er 
nemlig i høj kurs hos feriegæster. 

Med et fritidsabonnement får du fuld fart på internettet i 
sæson, og så kan du sætte dit abonnement ned på et hvileblus 
uden for sæson, hvis du ønsker det. 

Læs  
mere på

aura.dk/fritid



Tømrermester 
Christian Stougaard ApS

v/Christian Stougaard 
Hedemarksvej 44, Fensten • 8300 Odder

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

Tømrerarbejde & totalentreprise 
samt byggerådgivning

    

ALT TIL BYGGERI OG
VELIGEHOLDELSE AF BOLIGEN

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

Mandag - fredag 6.00 - 17.30
Lørdag 9.00 - 14.00
Søn- og helligdage Lukket



Lilje-huset A/S · C.F. Tietgens Boulevard 32 · 5220 Odense SØ

DRØMMER DU OM 
ET NYT SOMMERHUS?

Kontakt os på 66 14 46 77 
eller bestil kataloger 

på lilje-huset.dk

Hos Lilje-huset A/S har vi mere end 50 års erfaring 
i at bygge sommerhuse i træ. En erfaring der kom-
mer dig til gode, hvis du drømmer om et nyt som-
merhus, bygget med kvalitet og arkitektur for øje. 
En erfaring der gør, at byggeriet kører pro blemfrit  
og som planlagt. Vi tilbyder i vores produktpro-
gram alt fra det moderne Nordsø Eksklusiv, til 

vores meget populære kampagnemodeller. Uanset 
dit valg får du et yderest velindretttet sommerhus, 
med god plads til dig og din familie. Kort fortalt, får 
du en god start på dine sommerhusdrømme.

 Vi glæder os til at høre fra dig

A5-annonce-odderkysten-21.indd   1 29/01/2021   10.13
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Planet Huse skaber pusterum  
med plads til alt det, I godt kan li’
Hvad enten I er til nordisk minimalisme eller romantisk elegance, 
har vi sommerhusdesigns, der matcher. Og vores arkitektteam 
skræddersyr uden omkostninger for jer, hvad enten der skal flyttes 
en væg eller tegnes et helt nyt hus. Lad os gøre jeres sommerhus-
drøm til virkelighed.

I mere end  
30 år har vi  
bygget puste
rum med plads 
til unger og  
alenetid

Besøg vores udstilling i Middelfart  
kig indenfor i 3 forskellige designlinjer

Find inspiration og bestil vores  
katalog på planethuse.dk
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Planet Huse skaber pusterum  
med plads til alt det, I godt kan li’
Hvad enten I er til nordisk minimalisme eller romantisk elegance, 
har vi sommerhusdesigns, der matcher. Og vores arkitektteam 
skræddersyr uden omkostninger for jer, hvad enten der skal flyttes 
en væg eller tegnes et helt nyt hus. Lad os gøre jeres sommerhus-
drøm til virkelighed.

I mere end  
30 år har vi  
bygget puste
rum med plads 
til unger og  
alenetid

Besøg vores udstilling i Middelfart  
kig indenfor i 3 forskellige designlinjer

Find inspiration og bestil vores  
katalog på planethuse.dk

UDLEJNING AF:
HYTTER | GLAMPING | CYKLER,  
PADDLEBOARDS | KAJAKKER  

OG BÅDE

Saksildhytten

Cafehytten

Terrassehytte

Glamping

Poolhytten

Cykelhytten

Saksild Strand Camping
Kystvejen 5, DK-8300 Odder
www.saksild.dk
Tlf. +45 86 55 81 30

 

 

  

 

Vi fælder, beskærer og planter træer og hække -  Vicevært ordning  -  Græsklipning osv. 

Telefon 25111135 



Alrøvej 382 · 8300 Odder www.grisestalden.dk Tlf. 86 55 20 83 · info@grisestalden.dk

Kom over dæmningen til smukke Alrø og bliv forkælet 
på Møllegården med en dejlig gastronomisk oplevelse i 
vores rustikke, stemningsfulde og rengjorte ”grisestald”. 

Vi har en lækker overdækket terrasse med fjordudsigt, 
hvor maden kan nydes i det fri.

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 Møllegårdens lækre Schnitzel.

Eftermiddagskaffe & kage fra 75,-
Aftenkort 2 retter 200,- / 3 retter 250,- / 4 retter 300,- 

Børnemenuer fra 90,-

Hold din næste fest på restaurant Møllegården, 
kontakt os endeligt for uforpligtende tilbud.

Ferie i Danmark er populært! Går du  
med tanker om at sælge dit sommerhus,  

er køberne allerede klar! 
 

Ring til home Odder på tlf. 86 54 33 22

Fritidshus salget  
har fart på!

Jesper Lund

65
24
1

Daglig leder · Ejendomsmægler MDE
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Besøg 
Økologiens Have 
Få en god oplevelse og en dejlig dag for hele familien i 
Nordens største økologiske besøgs- og demonstrations-
have. Café, butik, gode legemuligheder, dyr og et væld
af forskellige planter på et 12 ha stort areal i Odder.

www.okologienshave.dk . Rørthvej 132 . 8300 Odder 

★

Det kan I forvente af os

Skal du også have solgt?

Ejendoms Centret A/S
Banegårdsgade 3 · 8300 Odder
830@edc.dk · 86 54 22 77

Beder Landevej 35 · 8330 Beder
833@edc.dk · 86 93 78 33 

Det stærkeste 
hold er klar 
til et godt 

sommerhussalg.
Skal du købe eller sælge - er det 

klart os, du skal vælge!

Et effektivt 
salgsteam 

Mulighed for 
stillesalg

Åbent 
alle ugens 

dage

Grundig
orientering fra

start til slut

EDC Effekt
fleksibel 

markedsføring

Tæt dialog
med mægler
under hele

forløbet

Gratis
Salgstjek

Annonceres 
på edc.dk  

Danmarks største  
boligsite

Udsøgning
i EDC’s 

køberkartotek

Åbent hus 
med tilmelding 
– vi lover kun at 

forstyrre dig, når 
vi har kunder

Stort 
lokalkendskab
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www.himmeloghav.bio

Kontakt Restaurant Himmel og Hav:

Kystvejen 200, 8300 Odder

Kontakt@himmeloghav.bio

Du kan også følge os på facebook

www.facebok.com/himmeloghav

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

Bordbestilling    T: 86 54 40 80
Selskabsaftaler: T: 40 46 48 44
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Pas på Odderkysten

 
I

Når man går en tur ved stranden, et sted langs 
Odderkysten, ser man en næsten uberørt natur, 
og et fantastik skue ud over havet. I det fjerne kan 
man, langs med bugten, se Sletterhage Fyr ved 
Helgenæs, længere mod syd man se øerne Tunø, 
Samsø, Hou Røn og endnu længere mod syd, øen 
Endelave og Horsens Fjord.  I klart vejr, kan man på 
høje punkter se blandet andet Æbelø ved Bogense. 
Undertiden kan man også se sæler,  der stikker 
hovedet op over vandoverfladen.
Skagen er berømt for lyset ud over havet. Samme 
lys ses  ved Odderkysten, der desuden har nogle 
af Danmarks allerbedste badestrande.  De fleste, 
som opholder sig i området langs Odderkysten, 
kommer der, for at nyde disse helt fantastiske 
omgivelser. Et fantastisk skue overalt langs kysten.

Kystnære Vindmøller ved Mejlfak.
Desværre er områderne truet. Nogle tror at man 
ved at opstille kystnære havvindmøller ved Mejl-
flak, nord for Samsø, kan sikre at Danmark i frem-
tiden får grøn energi.
Sandheden er en anden. Det har nemlig vist sig 
at et vindmølleprojekt ved Mejlflak, har en meget 
dårlig økonomi, på grund af manglende vind, og 
beregninger har vist, at de af nogle, påtænkte
 20 vindmøller ved Mejlflak, kan erstattes af 3  til  
4 møller på en af de planlagte energiøer.  Alle 
skal naturligvis bidrage og give ofre, så vi kan få 
mere grøn energi, men tingene bør gøres  med 
omtanke, hvor æstetik og visuel forurening også 
er parametre, der indgår i overvejelserne når der 
skal  etableres vindmølleparker, og vi syntes at 
ovenstående klart dokumenterer rimeligheden 
i, at vi ikke ønsker hidsigt blinkende vindmøller i 
dette område.

Kattegatforbindelse
En anden trussel mod vores områder, er planerne 
om etablering af en Kattegatforbindelse, hvor et 
forslag går på at etabere en motorvej fra Stilling 
nord for Skanderborg, via Solbjerg over Saksild , 
med etablering af bro syd for Dyngby,  til Samsø.

En sådan forbindelse vil være en katastrofe 
for Odderkysten, hvor et smukt område bliver 
omdannet til et støjende trafikområde. Nogle 
hævder at trafikstøj reduceres i fremtiden, hvor de 
fleste biler vil være el-biler. Desværre laver også el-
biler dækstøj og derfor vil støjniveauet blive højt.

En bro og en motorvej i dette område, finder vi 
helt uacceptabelt, og bestyrelsen i Odderkystens 
Fællesudvalg, har derfor udarbejdet et alternativt 
forslag, hvor broen placeres syd for Hou By så der 
laves kun en motorvej fra Tebstrup/Gedved til syd 
for Hou. Denne løsning giver langt mindre ødel-
gæggelser, og langt lavere anlægsomkostninger.
Fremfor at være modstandere af en Kattegatbro, 
mener vi det er bedre at forsøge at påvirke tinge-
ne i den rigtige retning. Vi tror at broen kommer, 
hvis det øvrige Danmark ønsker den, det kan vi 
ikke kæmpe imod. Vi kan  derimod påvirke proces-
sen, så den giver færrest mulige gener.

Fiskene forsvandt.
Tidligere var der mange fisk i området, formo-
dentlig på grund af sandsugnig, har stenene ved 
stranden været blotlagte, og fiskene forsvundet.
Heldigvis har vi undgået sandsugning i de senere 
år, og det ser ud til at fiskene langsomt vender 
tilbage.

Der skal være plads til gæsterne.
I sommerperioden kommer der mange gæster i 
området. Gæsterne kommer for at nyde området 
og måske få en dukkert i havet. 
Desværre er der ikke altid plads nok. Dette bør 
ændres, med anlæggelse af flere parkerings - og 
toilet faciliteter.,Man bør desuden ikke udstykke 
flere sommerhuse i området, hvilket området ikke 
kan bære.
Derfor en opfordring til alle, både fritidhusejere, 
gæster og politikere. 

Pas godt på Odderkysten!
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Nye Bænke Langs Odderkysten

På Odderkystens Fællesudvalgs ordinære gene-
ralforsamling i 2009 foreslog Poul-Erik Hansen 
fra Grundejerforeningen Kysing Næs, opstilling af 
ensartede solide bænke langs Odderkysten.
Bænkene skal opstilles af Odderkystens Fællesud-
valg, som også skal vedligeholde bænke.
Alle syntes, at det var en fremragende ide, og 
bestyrelsen lovede at arbejde videre med ideen.

Den daværende bestyrelse, med Niels-Ulrik Bugge 
i spidsen, gik igang med opgaven. Først skulle 
der findes egnede placeringer og efterfølgende 
skulle  der ansøges om tilladelse hos forskellige 
myndigheder.

I 2011 gav Naturstyrelsen tilladelse til at opstille 4 
nye bænke – alle til erstatning for gamle lovlige, 
men udtjente bænke, men afslag på de øvrige..
Sagen blev genoptaget i 2015, hvor der igen blev 
sendt en nye ansøgninger og vi fik i 2017 fik til-
ladelse / dispentation. Nu står der 25 bænke langs 
hele Odderksysten, hvor man under gåture kan 
lave et lille pitstop og nyde udsigten.

Bænkene er placeret på nedenstående steder.

1. Ved pynten til indsejlingen til Norsminde Havn
2. Kysing Næs - Nordsiden- ved sti nedenfor rød trappe 
3. Kysing Næs. Ud for murstenshus med rødt valmtag.
4.  Spidsen af Kysing Næs. 
5. Spidsen af Kysing Næs.       
6. Spidsen af Kysing Næs. 
7. Kysingnæs-ved gangsti ud for Thorasvej 99. 
8.  Rude Strand: Nedenfor Rudehus. 
9. Rude Strand: Østpassagen 3-5. 
10. Rude Strand: Østpassagen 25. 
11. Rude Strand: Nedenfor Østpassagen 29/
12. Rude Strand: Ved badebroen. 
13. Rude Strand: Fællesareal ved Nordbyvej. 
14.  Saksild Strand: Ca. 30 meter nord for Ørnevej. 
15.  Saksild Strand: I klitten syd for Skovduevej. 
16. I forlængelse af Chr. Petersensvej. 
17. Ved Spongsåens udløb ud for Dyngbyhytten. 
18. Fællesareal Dyngby Havvej 9 
19. Ud for Dyngby Havvej 31. 
20. Ved Forstrandens Fællesareal. 
21. Dyngby stranden Elmegårdsvej/Birkevænget 
22. For enden af Mågevej.
23. Ved Havhusene P-Plads ud for Toldvejen 
24. Alrø Nedenfor Skovgårdsparken 
25. Ved siden af toiletbygning ved Alrø Dæmning.
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Din lokale vvs-mand
Din specialuddannede service montør bor i dit lokalområde

Skovdalsvej 13 • 8300 Odder
Tlf. 8654 4444 • Fax 8654 4426

www.kenskovby.dk

Vi udfører alt indenfor:
• VVS-service.

• Total løsning på nyt badeværelse.

• Total løsning på ny energiløsning.

• Energitjek af din bolig med forbedringsforslag.

• Varmeoptimering af din bolig.

• Fjernvarmekonvertering.

• Jordvarmeanlæg.

• Varmepumper.

• Ventilation.

• Solvarme.

• Stoker anlæg.

•  Service på varmepumper, jordvarme-,  

solvarme-, ventilations- og stokeranlæg.

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?
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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!

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

Henrik Tranum Kristensen
Mobil 40 33 28 62
Strandvejen 35, Saksild - 8300 Odder Tlf. 86 55 88 99
E-mail: henriktranum@gmail.com

Kim Jørgensen
Mobil 40 41 62 07
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NORSMINDE FOR FULDE SEJL 

14. AUGUST 2021 KL. 11 - 17

Velkommen til vores årlige havnefest 
NORSMINDE FOR FULDE SEJL.

BEMÆRK: Vi har flyttet havnefesten til august 
p.g.a Corona situationen. Vi mener, det er 
mere sikkert at vente til august fremfor juni, 
som vi plejer. I august er der nok også mindre 
risiko for aflysning.
Vi følger myndighedernes forskrifter for Corona
og tager forbehold for ændringer i programmet 
eller aflysning.                       

NFFS er en rigtig hyggedag med aktiviteter for 
hele familien på vores dejlige havn. Krydsfelt-
Norsminde er tovholder for alle aktiviteterne, 
der planlægges sammen med de lokale 
klubber og Lions Club Beder/Malling. 
Lokalmiljøet er i fokus, og vi efterstræber, at 
flest mulige aktiviteter har relevans til havnen, 
havet og det maritime. Der er gratis entre, og 
mange af aktiviteterne er også gratis.

Der er musik og feststemning på havnen hele 
dagen. Klubberne serverer drikkevarer og lidt 
spiseligt, og man kan købe dejlig mad i 
Fiskehuset og på Norsminde Kro.

P.g.a. Corona har det ikke været muligt at få et
program stablet på benene endnu. Men vi 
satser på de sædvanlige aktiviteter som er:

Vandaktiviteter og lege for børn

Hestevognskørsel

Sejlads med sejl og kajak

Havnerundfart og sejlads i bugten med 
Ålekvasen Anna

Sportsfiskertips

Kræmmermarked og børneloppemarked

Waterballs

Børneloppemarked - for børn og deres 

voksne

Her er der rig mulighed for at tjene lidt ekstra 
lommepenge til sommerferien. Ryd op i 
gemmerne og sælg dit gamle legetøj, børnetøj 
du er vokset ud af eller andre børneting.

Loppemarkedet finder sted kl. 11 - 15
Medbring selv et lille bord eller et tæppe!
DET ER GRATIS for børn AT STILLE EN 
STAND OP!
MEN man skal tilmelde sig senest et par dage 
før hos:
Mie Wejdling sms: 3024 7826
eller mail: mie@wejdling.dk

Markedspladsen på havnen: Det koster 200 
kr. at stille en bod op.  Princippet er først til 
mølle. Henvendelse i god tid til Lions Club, 
v.dahlin.dk@gmail.com eller SMS til 
28102246 (Henning Eriksen)

M.h.t. endeligt program så følg senere med på 
Krydsfelt-Norsmindes hjemmeside 
www.krydsfelt-norsminde.dk  og se Odder 
Avis.

”Norsminde for fulde sejl” afholdes hvert år og 
er en del af foreningen Krydsfelt-Norsmindes 
mange aktiviteter
Se www.krydsfelt-norsminde.dk 

Information: Krydsfelt-Norsminde, Margit 
Bryder mob.: 5223 4080 eller mail: 
margit.bryder@gmail.com  
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Tre nye turfoldere - og nye 
udgaver af de gamle 

I 2015 udgav Danmarks 
Naturfredningsforening 
i Odder 12 foldere med 
forslag til ture i den lokale 
natur. I år er der kommet tre 
nye foldere til: 

En om Stampmølledalen i 
Odder, en om en sti langs 
Horsens Fjord med udgang-
spunkt fra Sondrup Strand 
og en om Kyststien ved 
Hou. 

Kyststien er en af de m
est populære stier i Odder 
Kommune, men den er 
også udsat for vind og vejr, 
så i en januarstorm skyllede 
nogle hundrede meter af 
stien væk. I stedet efterlod 
havet en dyne af sand. Det 
er dog stadig muligt at 
følge stien, men på grund 
af sandet er den ikke så 
tilgængelig som den burde. 
Der arbejdes på en retabler-
ing og en bedre kystsikring.

De 12 gamle foldere er 
samtidig blevet opdat-
eret og genoptrykt takket 
være støtte fra Velux Fon-
den. Enkelte ture er blevet 
ændret en smule, men i 
det store hele er turene de 
samme:

Ture den lokale natur 
*En tur følger den gamle 
kirkesti mellem Gosmer og 
Halling med en afstikker op 
på Svendshøj, en kunstig 
bakke.

*Turen til spidsen af Gyl-
lingnæs følger stort set 
stranden, så den er lidt 
krævende

*Drosselmosen ved Torrild 
er ikke særlig kendt - en tur 
leder rundt i Nørreskoven, 
rundt om mosen.

*Et pænt stykke af den 
gamle jernbane mellem 
Horsens og Odder er i dag 
en natursti, ejet af staten. 
Folderen beskriver en tur 
fra Bilsbæk til Hundslund.

*Tornsbjergskoven ved 
Torrild er ret stor, men ikke 
specielt meget besøgt. Den 
ejes (som mange af områ-
dets skove) af Rathlousdal 
Gods.

*Ruinen af borgen 
Bjørnkjær finder man ved 
Gersdorffslund, en folder 
handler om borgområdet.

*Ravnskoven ved Hou er 
ikke specielt stor, men den 
ligger lige ud til kysten og 
det gør den helt speciel.

*Sondrup Plantage er stor, 
og stierne kan være lidt 
svære at hitte rundt på, 
men skoven er spændende 
og varieret og absolut en 
skovtur værd - selv om du 
måske farer lidt vild under-
vejs.

*Mellem Sondrup og 
Hundslund er to gamle 
kirkestier bevaret - også 
den tur er meget varieret, 
selv om en del af den føl-
ger små, asfalterede veje.

*Amstrup Enge kan man gå 
tværs hen over og videre 
op i Uldrup Bakker, hvor 
Blakshøj er et fint mål - her 
er man 73 meter over havet 
og udsigten er fortræffelig.

*Fredhave hedder en mind-
re skov lidt nord for Odder. 
Her følger turen et stykke af 
vejen den snoede Asbæk.

*På Alrø udgår turen fra 
Dampskibsbroen, et yndet 
udflugtssted. Herfra følges 
stranden mod nord.

Folderne kan bl.a. fås på 
Odder Bibliotek, men det 
er også muligt at finde og 
printe dem på nettet: www.
dn.dk/VandretureOdder

Ib Salomon
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I sommerhusområderne kommer der 
mange mennesker, og dermed meget trafik.

De fleste kører pænt og ansvarligt, men 
desværre er der enkelte, som tilsyneladende 
er helt uden for pædagogisk rækkevidde, 
og kører alt for stærkt, til fare for alle.

Grundejerforeningerne forsøger at dæmpe 
hastigheder via, bump, chikaner og 
vejskilte. På trods af disse foranstaltninger, 
køres der alt for stærkt.

Efter en debat om emnet, foreslog en 
grundejer, brug af begrebet Nudging.
Vi fortolker Nudging som billeder og tekst, 
der  giver et kærligt puf, til positiv adfærd.
 
I foråret 2021 igangsætter Odderkystens 
Fællesudvalg en ny kampagene.
Kampagnen går ud på, at der opsættes 
skilte, med motiver udarbejdet af vores 
lokale kunstner Ole Grøn, se øverst på 
siden, med forskellige tekster, som på ven-
lig vis opfordrer til god og positive adfærd i 
området.

Der produceres 100 stk. skilte, som veder-
lagsfrit stilles til foreningernes rådighed. 

Vi håber på god trakfikkultur og mange 
smil. 

Nye trafikskilte
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HURRA!!!!
Min mor og far kører også 20 km/t

Odderkystens Fællesudvalg 

KØR FORSIGTIGT!
Det kunne også være dine børn

Odderkystens Fællesudvalg 
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Titel Navn Adresse Tlf. Email 
Amstrup Ege Grundejerforening      
Formand Viggo Eslund Sattrupvej 2, 8752 Østbirk 2016 2687 viggo.eslund@post.tele.dk 
Næstformand Villy M.Jensen Alrøvej 111, Amstrup, 8300 Odder 8655 1882 hannefig@gmail.com 
Sekretær Niels Torben Laursen Dalvangen 8 th., 8270 Højbjerg  8627 4764  susannehojer@hotmail.com
Kasserer Jørgen Eskildsen  Rørsangervej 1, 8300 Odder 2277 3918 j.e.eskildsen@gmail.com
Tekn. tilsyn Henning V. Madsen Skolegade 60, Hou, 8300 Odder 2012 4064 hvmadsen@turbopost.dk 

Dyngby Hage Grundejerforening       
Formand Steen Pedersen Elleparken 20, 8520 Lystrup  2469 4520  elleparken20@gmail.com 
Sekretær Kjeld Skau H.C.Ørssteds Vej 6A, 8260 Viby J 2510 1141 kjeld@skau-net.dk 
Kasserer Morten Skjødt Bøgevangen 21, 8355 Solbjerg 2162 1898  skjodt@tdcadsl.dk

Dyngby Lyngs Vej -og Grundejerforening     
Formand           Flemming Jensen         Kystagervej 1, Dyngby Strand, 8300 Odder           40131248 /23610048 lillykarup13@gmail.com
Næstformand   Klaus Andersen            Dyngby Havvej 8, Dyngby Strand, 8300 Odder    5159 9697                   strandparken@outlook.dk
Sekretær            Lars Christensen          Skovsagervej 15, Dyngby Strand, 8300 Odder      2343 3306                   chapo66@gmail.com
Kasserer             Verner Kristensen        Strandagervej 15, Dyngby Strand, 8300 Odder     6075 1637                   vitus-k@outlook.dk
Best.Medlem    Børge Kristensen          Strandagervej 9, Dyngby Strand, 8300 Odder       2074 5570  jonasdalen12b@gmail.com

Dyngby Overgårds Grundejerforening      
Formand Jørn Rasmusen Holger Drachmanns Vej 8,8660 Skanderborg 2086 4253 formand@dyog.dk
Kasserer Rikke Harrit Langenæs Allé 48, 8000 Aarhus C 2824 5740 kasserer@dyog.dk
Næstf.omand og
Sekretær Henning Grabow  Vibevej 3, 8752 Østbirk 4056 9714 naestformand@dyog.dk

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage      
Formand Palle Sørensen  Snærildvej 62A, 8300 Odder 2383 3393 pas3393@gmail.com 
Kasserer Lene Fogh Hansen Snærildvej 116, 8300 Odder 4079 2600 leneogknud@hansen.mail.dk 
Best. Medlem Kim Jensen Rudevej 50, 8300 Odder  saxild1966@gmail.com 

Grundejerforeningen Bakken       
Formand Jacob Færgemand Nielsen Snekkeager 19 og 20, 8300 Odder 2064 5373 anna.laursen@hotmail.dk 
Sekretær Hanne Tamstrup Hansen Snekkeager 9, 8300 Odder 5124 9996 sosilawi@hotmail.com 
Kasserer Ulla Krongaard Jensen Bogfinkevej 103, 8300 Odder 3069 7697 ukjodder@gmail.com   

Grundejerforeningen Havhusene       
Formand Carsten Lykke Saloparken 335, 8300 Odder 4021 3837 cl@phelix.dk 
Næstformand Lars Ditlev Mørck Ottosen Knud Rasmussens Vej 6, 8200 Aarhus N 8616 5387 lars.dm.ottosen@gmail.com 
Kasserer Torben Gammelgård Hansen Rathlousgade 17, 8300 Odder 2944 6892 torben@gammelgaard-Hansen.dk

Grundejerforeningen Kysing Hage
Formand  Marianne Landrock  2448 0810 mariannelandrock@gmail.com
Næstformand Patricia Pedersen Skovparken 27, 8660 Skanderborg 6172 5688 lux@pedersen.mail.dk 
Kasserer Michael Nielsen Kaserne Boulevarden 3.4th, 8000 Århus C 6134 6034 mmn060260@gmail.com
       
Grundejerforeningen Kysing Næs       
Formand  Poul Erik Hansen Strandparken 27, 8000 Aarhus C 8619 9194/4063 9194 masterconsultpeh@gmail.com  
Næstformand Anders Laursen Heibergsgade 1B 4tv, 8000 Århus C  5075 0653 bean@laursen.mail.dk
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 2170 5454 knud.ole.nielsen@outlook.dk
Sekretær Lise Lotte Kjelsmark Blåhøjtoften 60,  8260 Viby  4084 4860 lotte@jlgruppen.dk 
Kasserer Inger Spence Kvædevej 35,  8270 Højbjerg 2262 5614  ingerspence@gmail.com 

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-1974      
Formand Joan Hingeberg Chr.Christensensvej 28, 8300 Odder 4056 1111 jh@jobmaster.dk 
Sekretær Anna K. Østergaard      
Kasserer Knud Erik Mortensen  2085 0238  knuderikmortensen@icloud.com  



 
 

Titel Navn Adresse Tlf. Email 
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord      
Formand Knud Høgh Knudsen  Kejlstrupparken 17, Virrirng, 8660 Skanderborg 2070 9400  mail@hoeghknudsen.dk 
Næstformand Carsten Juste    carsten.juste@post.tele.dk 
Sekretær Vibeke Grud      3098 0357  vibeke.grud@profibermail.dk  
Kasserer Krista Franck     2125 6675  krista.franck@gmail.com  
Vejansvarlig Peter A. Hesselballe P. Baatrupsvej 11, 8300 Odder 2024 0278  peter@hesselballe.dk  

Grundejerforeningen Skovgårdsparken       
Formand Flemming Mouritsen Skovgårdsparken 5, 8300 Odder  2029 8384  bfmbulldog@mail.dk 
Kasserer Britta Lundtoft Skovgårdsparken 43, 8300 Odder 2064 0111 brittatorben@godmail.com  
Næstformand Bjarne Pedersen Vads Møllevej 21, Sondrup, 8300 Odder 86550105/40728420 brokgraven@gmail.com  

Grundejerforeningen Skovsager       
Formand  Ole Nielsen Midtagervej 4   hanneogole18@gmail.com
Næstformand Rolf Johnsen, Vegavej 64  8270 Højbjerg
Kasserer Christina Langpap Midtagervej 15

Lillemosegårdens Grundejerforening       
Formand Jens Christian Klibo    8614 4449/4041 9520 jck@pwc.dk 
Sekretær Erik Svejgaard Dalvangen 59, 8270 Højbjerg 8627 5724/2361 1101 svej0304@gmail.com  
Kasserer Johan S. Petersen Olaf Rudes Vej 11 A, 8270 Højbjerg  2323 5982           hanne.og.johanpetersen@gmai.com 

NFJ Naturist Camping       
Formand Poul Henrik Sunke Klostervej 90G, 8680 RU 2986 6420 formand@nfj.dk 
Kasserer Lars Vinge Drosselvej 5, 8740 Brædstrup 2889 0411 kasserer@nfj.dk 

Rude Strand Grundejerforening       
Formand Helle Lykke Jørgensen  Havrevænget 42, 8600 Silkeborg 2294 5955 helle_lykke@hotmail.com
Næstformand Per Langhorn Birthebovej 7, Rude Strand, 8300 Odder 4142 1380 perlanghorn@gmail.com
Kasserer Vagn Christensen Højvænget 226, 8300 Odder 3012 9447  vagnogjytte@gmail.com 
Vejformand: Thorvald Rosborg,  Enghaven 23, 8300 Odder/ Granvej 4, 2095 4825                     etrosborg@gmail.com
Sekretær: Lene Kjærsgaard,  Samsøvej 17, Rude Strand, 8300 Odder 2143 7371 samsovej17@gmail.com

Saxild Strand Grundejerforening       
Formand Jan Primdal Skovduevej 11, Saksild Strand, 8300 Odder 4220 2595 jan.primdal@teliamail.dk  
Sekretær Vivi Jæger Plantagevej 202, Saksild Strand, 8300 Odder 2094 7837 vivi.jaeger@hotmail.com  
Kasserer Jimmi Birk Nielsen Pilevej 4, Saksild Strand, 8300 Odder 2124 3917 jimmibirk@gmail.com  

Saksild Strand Ejerlaug       
Formand Peter Quist Christensen Chr. Petersensvej 10 2298 7377 pquist@hotmail.com
Næstformand Torben Frisch Hybenvej 14, 8300 Odder 2142 0888 torbenfrigo@me.com 
Kasserer Marianne M. Pedersen Posmosevej 27, 8300 Odder 2298 2021 lutken@hotmail.com
Sekretær Kirsten Ditlevsen Starehøj 3, 8300 Odder 2170 4421 kidi@outlook.dk
Best.medlem Egon Juul-Andesen Egon Juul-Andersen  egon@juul-andersen.dk

Spøttrup Strands Grundejerforening       
Formand Tage Staal Ternevej 9B, Spøttrup Strand, 8300 Odder 2425 5890 tagestaal@gmail.com 
Næstformand Hans Baden  Ternevej 20, 8300 Odder,  2335 9302 h.baden@mail.tele.dk
Sekretær Mariann Rasmussen Assensgade 5,1th, 8000 Aarhus C 9193 1688 rasmussen.mariann@gmail.com 
Kasserer Helle  Brandt Sørensen  Ellingvej 29, 8751 Gedved 3023 5879  spoettrupstrand@gmail.com  
Vejansvarlig Poul Erik Jørgensen Grumstrupvej 48, Grumstrup, 8732 Hovedgård 7566 1506 alpej@mail.tele.dk 

Strandparkens Grundejerforening       
Formand Kurt Rasmussen Strandparksvej 4, 8300 Odder 5134 0970  kurtr@kurtr.dk
Næstformand Steen Sidelmann  Strandparksvej 49, 8300 Odder  2321 5445 steensidelmann@hotmail.com
Kasserer Bent Lind Kristensen  Vandværksvej 15, Torrild, 8300 Odder 4017 1025 Mail   lind@torrild.dk
Sekretær Dothea  Andersen  Emiliehøj 16, 3 th, 8270 Højbjerg   6066 1689 doth.andersen@bios.au.dk

Strandvængets Grundejerforening
Formand Mette Andersen-Mølgaard Strandvænget 13, 8300 Odder 3013 6648 mette.a.moelgaard@gmail.com
Sekretær  Margit Bente Højland  Strandvænget 1, 8300 Odder 2013 8788 margith@dadlnet.dk
Kasserer Jens Eskildsen Strandvænget 24, 8300 Odder 4018 4196 eske@sjelle.dk

Oversigt over besty relsesmedlemmer
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Odderkystens Fællesudvalg er paraplyorganisation for 22 fritidshusgrundejerfor-
eninger i Odder Kommune, fra Kysing Næs i nord til Skovgårdsparken i syd.

Odderkystens Fællesudvalg varetager fælles interesser, bl.a. overfor offentlige 
myndigheder.

Odderkystens Fællesudvalg har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring, arbejsskade-  
og erhvervsansvarsforsikring,  der dækker alle 22 grundejerforninger. Policene kan 
ses på foreningens hjemmeside unden rubrikken Fællesudvalget.

Odderkystens Fællesudvalg har bl. a. ydet tilskud til anskaffelse af hjertestartere, 
trafikdæmpning, bænke langs kysten og til beplantning af skov.

Odderkystens Fællesudvalg
HJEMMESIDE

www.odderkystensfaellesudvalg.dk

Se seneste informationer på hjemmesiden:



 
NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SOMMERHUSET
SYGDOM OG ULYKKE 
Ambulance ..............................................................................  112 
Politi .................................................................................................114 

LÆGEVAGTEN 
Region Midtjylland .............................................7011 3131 
Det er vigtigt, at ringe først.

TANDLÆGEVAGTEN 
Frederiksalle’ 20 ......................................................4051 5162
8000 aarhus c

APOTEK
Rosensgade 14, 8300 odde .........................8654 1009
Apotek i Kvickly, Nørregade 5, 8300 Odder 
Løveapoteket 
Store torv 5, 8000 aarhus c ..........................8612 0022

FALCK
Vejhjælp – abonnement ...............................7010 2030 

FERIE, TRAFIK OG REJSER
Midttrafik 7021 0230 -www.trafikmidtjylland.dk 

EL - AURA INSTALLATION DØGNVAGT 
Knudsminde 10,8300 odder .......................8792 5511

OFFENTLIGE KONTORER
ODDER KOMMUNE 
Rådhusgade 3, 8300 odder .........................8780 3333

POLITI, AARHUS
Ridderstræde 1,8000 aarhus c ...................8731 1448

Amstrup Ege Vandværk
Formand:  Kristian Boeriis, Alrøvej 81, Amstrup , 8300 Odder 
 Tlf.: 2873 9358, mail: gk@surfmail.dk
Næstformand:  Max Klaustrup, Alrøvej 201, 8300 Odder
 Tlf.: 2172 9595, mail: maks@bioapp.dk
Kasserer:  Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5, 8300 Odder
 tlf. 2029 8384, mail: bfmbulldog@mail.dk
Sekretær:   Jørgen Fog, Amstrup Vestergade 19, 8300 Odder
 Tlf.: 8655 1895, mail: amstrup19@pc.dk
Teknisk Tilsyn:  Henning V. Madsen, Skolegade 60, Hou, 8300 Odder,
 Tlf.: 8655 60187 eller 2012 4064, mail: hv.madsen@hotmail.com
Dyngby Strand Vandværk
Formand:  Flemming Jensen, Kildeager 13, 8751 Gedved
 Tlf. 2361 0048 eller 4013 1248, mail: lillykarup13@gmail.com
Sekretær:  E. Størum, Tlf. 5057 8165
Kasserer:  N. Sørensen, Tlf. 2064 3518
Værkpasser:  Ove Neess, Tlf. 5151 2190
Bogholder:  Kristian og Kjær, att: Dorte Schierff, mail: ds@christensen-kjaer.dk 
 Tlf. 4691 1460
Teknisk Tilsyn:  Hou VVS, Lars Beck Pedersen, Lars Tlf. 2012 9066, Jens 2361 5152 

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.
https://www.oddervandraad.dk/vandvaerk_kysingnaes/

Formand:  Morten Brødbæk Sørensen, Tlf. 4064 9944.
Kasserer:  Tina Mølberg,  mail: kysing.vand@gmail.com
Teknisk leder:  Anders Laursen, Tlf. 5075 0655 henvendelse ved brud m.v. 
VVS-service::  Hou VVS, Lars Beck, Lars Tlf. 2012 9066 eller Jens 2361 5152
             Alt repr. og vedlighold henvendelse. ved formand

Odder Forsyningsselskab I/S, Skovdalsvej 8, 8300 Odder 
www.ofsis.dk , Tlf.: 8656 1020, Vagt.: 2022 6715, mail: info@ofsis.dk
Al daglig drift og administration varetages af Odder Forsyningsselskab og alle henvendelser 
vedrørende vand og fjernvarme indenfor forsyningsområdet skal derfor ske til Odder Forsynings-
selskab.
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Dyngby Over gård Grundejerforening
Dyngby Hage Grundejerforening
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