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Velkommen til generalforsamling i Odderkystens Fæl-
lesudvalg.
Beretningen gennemgår de ting, bestyrelsen har beskæf-
tiget sig med siden sidste ordinære generalforsamling 
den 16. juni 2021. Efter hvert punkt, bliver der mulighed 
for kommentarer og spørgsmål. På den måde bliver 
tingene mere overskuelig.
Bænke langs Odderkysten.
Efter stor indsats af tidligere bestyrelser, er alle 25 bænke 
nu opsat langs Odderkysten. Her kan  man under gåture 
kan lave et lille pitstop og nyde udsigten. Bænkene vedli-
geholdes af fællesudvalget.
Trafikkampagne
Vi ønsker at forbedre trafikkulturen i vores område og 
har derfor i samarbejde med vores lokale kunstner Ole 
Grøn, udarbejdet en række skilte, som på humoristisk 
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 vederlagsfrit 
overdraget til grundejerforeningerne, og håber at de vil 
skabe en bedre trafikkultur og give flere smil i området. 
Bladet Odderkysten
Vindmøller på Mejlflak.
I mere end 10 år har dette projekt efterhånden spøgt 
i vores område. I 2021 indså entreprenøren European 
Energy omsider, at der ikke kunne etableres et projekt 
med fornuftig økonomi. 
Derfor er projektet endegyldigt indstillet og vi får lov at 
beholde de skønne omgivelser i området.
Og sandsynligheden for at der kommer et nyt projekt er 
meget lille, da der så er tale om et projekt fra bunden, og 
efter den i dag gælden lovgivning om åben dør projekter 
har omliggende kommuner principielt VETO ret, hvis 
projektet er beliggende nærmere end 16 km fra kysten. 
Sommerhusudstykning ved Chr. Petersenvej og 
nye aktiviteter ved Badehotel.
Odderkystens Fællesudvalg og de omkringliggende 
grundejerforeninger ved Chr. Petersensvej er meget 
bekymrede for yderligere stor belastning af området, 
på grund af etablering af 69 nye sommerhuse ved Chr. 
Petersensvej og nye aktiviteter ved Saxild Badehotel. 
Daværende borgmester Uffe Jensen foreslog på dialog-
møde, at der blev holdt i markvandring i området, med 
firmaet CC-Green.
På baggrund af debatten ved markvandringen, den 
30. oktober, udarbejdede undertegnede et forslag  om 
adgang til det ny område fra syd, via Dyngby vej. Dette 
forslag blev opslået på Facebook, og hele 83 grundejere, 
har markeret at man syntes godt om dette forslag, som 
vi i skrivende stund arbejder videre med og håber Odder 
Kommune gør det samme.
Kattegatforbindelsen.
I løbet af foråret 2022 vil Vejdirektoratet offentliggøre 
forundersøgelsen, som skal danne grundlag for en poli-
tisk beslutning i Folketinget.

Desværre ser det ud til at forslaget bliver 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 vidunderlige naturområder og medføre betydelige 
støjgener i et af Danmarks mest attraktive fritidshus-
områder.
Det er nu vigtigt at bestyrelsen har et klart og tydeligt 
mandat at arbejde videre med i denne sag.
Dialogmøde med Odder Kommunalbestyrelse 
den 21. september 2021.
Odderkystens fællesudvalg inviterede til dialogmøde i 
Boulstrup forsamlingshus. Her deltog 12 af de daværen-
de byrådsmedlemmer sammen med 18 repræsentanter 
fra vore grundejerforeninger og bestyrelsen i Odderky-
stens Fællesudvalg.
Sven Weel Jensen formand for foreningen Bevar de 
kystnære havmiljøer, fortalte om vindmølleprojektet ved 
Mejlflak. Der var mange spørgsmål fra byråddet og der 
vor stor ros til Sven.
Udover dette blev der diskuteret mulighed for bedre 
kommunikation med byrådet, og deltagerne satser på 
at der fremover skal være et årligt dialogmøde. Der blev 
aftalt møde med Odder Kommunes Miljø, Teknik og 
Klimaudvalg.
Som allerede nævnt,  blev der udtrykt stor bekymring 
om belastning af området, på grund af etablering af 69 
nye sommerhuse ved Chr. Petersensvej og nye aktiviteter 
ved Saxild Badehotel. Daværende borgmester Uffe Jen-
sen foreslog at der blev holdt i markvandring i området, 
med firmaet CC-Green. Vi håber Odder Kommune bru-
ger vore forslag, vedr. adgang til området.
Møde med M.T.K. udvalget.
Den 10. november have Flemming Jensen, Jacob Fær-
gemand, Helle Lykke Jørgensen og undertegnede møde 
med Odder Byråds Miljø, Teknik og Klima udvalg.
Der blevet diskutere indkørsel til nyt sommerhusområde, 
parkeringsforhold, drænproblemer, en sti langs Spongs-
åen fra nyt sommerhusområde til kysten. 
Det blev aftalt at private veje der skal asfalteres, kan få 
dette gjort billigere, hvis man aftaler tingene med kom-
munens entreprenør, som så gør det, når man alligevel 
er i området.
Man forventer at boldbanen ved Rude Strand bibehol-
des.
Der blev informeret om ny affaldsplan, som igangsættes 
i 2023.

Tak for god opbakning fra foreningerne.
Tak til bestyrelsen for et godt, dygtigt, inspirerende og 
hyggeligt samarbejde,

På bestyrelsens vegne
Gunner Jørgensen
Formand

Bestyrelsens beretning som aflægges på generalforsamlingen 
torsdag den 28. april 2022. Forkortet udgave.

Bestyrelsens beretning
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Julehilsen fra Mariendal Havbakker
 gav nye FællesEl-medlemmer 

Julehilsen fra Mariendal Havbakker gav nye FællesEl-
medlemmer

Mariendal Havbakker er ligesom en række andre 
grundejerforeninger langs Odder-kysten tilmeldt 
AURA FællesEl. Efter en lille julemail i december er de 
nu oppe på 50 medlemmer i alt, der støtter grund-
ejerforeningen økonomisk gennem deres elaftale. 

Selvom man som grundejerforening er tilmeldt AURA 
FællesEl, kan det være en udfordring at få foreningens 
medlemmer til at tilmelde sig ordningen. Det tager 
ofte tid og kræver mange gentagelser at få folk til 
at tage stilling til deres elaftale. Derfor er der også 
mange grundejerforeninger, som kæmper med at 
få tilmeldinger nok til, at det for alvor har en positiv 
effekt på foreningens økonomi. 

Grundejerforeningen Mariendal Havbakker er dog én 
af undtagelserne. Gennem flere år har cirka en tredje-
del af medlemmerne i foreningen støttet økonomisk 
gennem AURA FællesEl. Det skyldes bl.a., at Mariendal 
Havbakker har været gode til at informere om ordnin-
gen på deres hjemmeside og ved fysiske møder, men 
bestyrelsen er også gode til at tænke i andre kreative 
måder at informere om FællesEl på.

På et bestyrelsesmøde fik de eksempelvis den ide at 
udsende en lille e-mail i december til alle grundejerne 
i foreningen, hvor de på en kærlig og humoristisk 
måde forklarede, hvordan man med blot tre klik 
kunne give grundejerforeningen en lille julegave med 
FællesEl. Denne indsats betød, at antallet af FællesEl-
medlemmer steg med hele 13% i løbet af december.  
”Vi har været gode til at vedligeholde og opdatere 
mailadresserne på vores medlemmer. Så da ideen 
opstod, var der ikke langt fra tanke til handling, og 
det viste sig at være en rigtig effektiv måde at få folk 
til at tilmelde sig på. Det her med at skrive en e-mail 
direkte ud med et link til bestillingssiden virkede virke-
lig godt”, fortæller formand Else Skjødt.   

Den pludselige stigning i medlemstallet betyder, at 
Mariendal Havbakker nu er oppe på 50 tilmeldte i alt. 
Sidste år fik de udbetalt 4.010 kr. i alt og i år forventes 
det at beløbet bliver højere. 
Jo flere tilmeldinger, jo mere i støtte

Formand Else Skjødt og bestyrelsen er glade for 
opbakningen til FællesEl, men vil også gerne have 
endnu flere med på ordningen. Mariendal Havbak-
ker har i alt 156 grundejere, så der er plads til at flere 
kan tilmelde sig. Pengene fra FællesEl er nemlig en 
kærkomment tilskud til foreningens driftsbudget. 
Midlerne er bl.a. gået til opsparing til en ny badebro, 
som kostede i alt 130.00 kr. og til dækning af de faste 

årlige udgifter til klipning af hybenbuske og eng på 
foreningens fællesarealer. 

”Det betyder meget for økonomien i vores forening, 
at vi får dette tilskud fra FællesEl hvert år. Det giver lidt 
mere råderum i forhold til, hvad vi kan sætte i gang af 
tiltag og aktiviteter. Derfor overvejer vi i bestyrelsen 
lige nu, hvad vi kan gøre for at få endnu flere til at 
tilmelde sig”, siger Else Skjødt. 
Også muligt at tilmelde hjemmeadresse og erhvervs-
virksomhed 

En tilmelding til AURA FællesEl betyder, at AURA 
donerer 2 øre pr. kWh, man bruger i løbet af året, til 
den forening, man har valgt at støtte. Udover som-
merhuset er det også muligt at tilmelde både sin 
hjemmeadresse og eventuelt egen virksomhed til 
FællesEl-aftalen. Her er der typisk et højere elforbrug 
end i et sommerhus, så det vil give et større tilskud til 
foreningen, hvis man som grundejer også vælger at 
gøre dette. Uanset hvor i landet man bor eller driver 
virksomhed, er det muligt at tilmelde sig ordningen.
AURA FællesEl er ikke dyrere
En tilmelding til AURA FællesEl betyder ikke, at strøm-
men er dyrere. Den eneste forskel er blot, at AURA 
donerer 2 øre pr. kWh til foreningen én gang om året.  

Udover Mariendal Havbakker er også grundejerfor-
eningerne Ajstrup Strand & Norsminde Grundejer-
forening, Saksild Strand Ejerlaug, GF Kysing Næs 
Nord, Grundejerforeningen af Kysing Næs 13/9 1973, 
Amstrup Ege GF, GF Dyngby Hage, GF Børup og Sak-
sild Strandvænget GF tilmeldt AURA FællesEl. 
Man er altid velkommen til at kontakte AURA, hvis 
man har brug for hjælp til at skifte til AURA FællesEl på 
tlf. 87 92 55 44 eller privat.elhandel@aura.dk

 Vil du tilmeldes AURA FællesEl?
1. Gå ind på siden www.aura.dk/stro-
em/aura-faellesel
2. Tryk på den blå knap ”Bestil her”  
3. Vælg den grundejerforening, du 
ønsker at støtte, og udfyld dine oplys-
ninger i bestillingsformularen.
4. Du modtager en kvittering for din 
tilmelding og AURA håndterer alt det 
praktiske. 
Du behøver ikke være kunde hos AURA 
El-handel i forvejen, og du kan også til-
melde din helårsbolig og/eller virksom-
hed. Hvis du er kunde hos AURA i forve-
jen kan du også skifte til AURA FællesEl 
ved at logge ind på ’Mit AURA’. 
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NNooggllee aaff ffoorrddeelleennee hhooss ooss:
✓
✓
✓
✓

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  
43.200 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

www.feriepartner.dk

Lotte Kornum ∙ 87802609
Din lokale ejerrådgiver



www.straussoggarlik.dk

København
Tornerosevej 127A, st. tv.
2730 Herlev
Tlf. 7030 5420

Odder
Holsteinsgade 19 
8300 Odder
Tlf. 8780 1266

Aarhus
Sønder Allé 3, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf. 8612 3499

Landsdækkende advokatfirma – når du vil have en specialist til din sag.

6

GRATIS 
LEVERING I HELE 
Danmark*

MANGLER DU HVIDEVARER HJÆLP? 
KONTAKT DIN LOKALE SKOUSEN ODDER

86 55 77 21
VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE dig!

Ring

*  Varen(e) leveres til  fortovskant. Levering efter aftale.

Rådhusgade 94 C
8300 OdderODDER Tlf. 86 55 77 21

odder@skousen.dk
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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.
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FÅ KOMPETENT OG ERFAREN
RÅDGIVNING, VEJLEDNING
OG HJÆLP

Hos Advokatfirmaet Isaksen & 
Nomanni lægger vi vægt på at 
være den rigtige samarbejds-  
partner for både private og 
erhverv.

 Vi er en moderne 
advokatvirksomhed med en lokal 
profil og med kunder fra hele
landet. Vi kan blandt andet hjælpe  
med ejendomshandel, inkasso, 
retssager, konkurs, entrepriseret, 
testamenter, fremtidsfuldmagter 
m.m.

Du kan se meget mere om,  
hvem vi er på

isaksennomanni.dk 

Helle Bundgaard Nomanni
Advokat

Keld Nomanni
Partner, advokat (H)

                                                   ODDER                        AARHUS
                          Banegårdsgade 2              Viby Ringvej 2 B, 4. sal
                             8300 Odder                         8260 Viby J.                
                          Tlf. nr. 86 56 10 10               Tlf. nr. 86 11 40 00

    Isaksen og Nomanni
  Advokatfirmaet
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Fokus på klima betyder, at sommerhus-
ferie bliver en mere og mere populær 
ferieform.

For sommerhusbranchen tyder alt på, 
at vi i 2022 ser ind i et mere ”normalt” 
år, ovenpå et par år i coronaens tegn. 
Vi, som branche tror og håber på, at vi 
har oplevet lukkede tyske grænser for 
sidste gang.

Generelt set forventer branchen som 
helhed at udlejningen af sommerhuse 
langs Odderkysten i 2022 bliver på 
niveau med 2019, hvor vi vil opleve 
mange gæster i sommerhusene, fra 
både Danmark og Tyskland, men hvor 
vi også igen vil opleve, at nogle af de 
danske sommerhusgæster vi har set de 
sidste 2 år igen vil vælge udlandsferien, 
hvis corona tillader det.

Generelt for branchen gælder det dog, 
at vi som samfund ser ind i nogle ten-
denser, som taler for at vælge sommer-
husferie, som ferieform uagtet, at det 
nu igen bliver muligt at rejse sydpå. 
Uanset om vi kigger inden- eller uden-
for Danmarks grænser, snakkes der 
meget om klima, og hvordan vi som 
individer kan minimere vores individu-

elle klimaaftryk. Dette udmønter sig for 
mange også i helt lavpraktisk, at fra-
vælge den lange flyvetur til syden og i 
stedet vælge sommerhusferie.

Med ovenstående i betragtning kom-
mer både vi og branchen som helhed 
til, både i år og også i de kommende år 
til at mangle sommerhuse 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 
Banegårdspladsen. De første 43.200 
er skattefri, når sommerhuset udlejes 
gennem bureau. Også 40% af resten er 
skattefrit. Vi glæder os til at høre fra jer. 
(Vibeke Christensen, Direktør Feriepart-
ner Odder-Juelsminde)

   Sommerhusudlejning med fokus på klima

Bruttoindtægt inkl. strømforbrug kr. 60.000
Skattefrit fradrag  kr.  -43.200
Lejeindtægt minus bundfradrag  kr. 16.800
Fradrag 40% af kr. 16.800   kr. 6.720
Skattepligtig beløb kr.    10.080
Skat af kapitalindkomst 34%  (Individuelt) kr.     3.427

Eksempel på fradragsreglen:  

Til dig selv efter skat:           kr. 56.573  
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Støt din  
grundejerforening
med AURA FællesEl

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 og fair pris. 

Du vælger, vi betaler 
Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere det med at støtte  
din grundejerforening? Når du vælger AURA FællesEl, får du lidt mere  
for pengene – uden at det koster dig ekstra. For hver kWh strøm du bruger,  
giver AURA El-handel 2 øre til grundejerforeningen.

Læs mere 
og tilmeld dig

aura.dk/fallesel
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Tak for støtte til 2 nye badebroer på Kysing Næs.                                                                 
Kysing Næs den 21.05.21

Sommerhusområdet på Kysing Næs har fem grundejerforeninger, som har 
etableret et fælles vejudvalg, der er ansvarlig for vejenes vedligehold samt 
områdes to badebroer.

På Kysing Næs har der i mange år stået to ældre badebroer, som har været 
til stor fornøjelse for beboerne i området, når de har skullet i vandet for at 
bade, idet bundforholdene på stranden omkring Kysing Næs er meget veks-
lende mellem sten -  og ren sandbund.

Efter at udgifterne til vedligehold og reparation af de ældre broer i de senere 
år var steget til et uacceptabelt niveau, blev man i vejudvalget i 2019 enige 
om, at broerne skulle udskiftes i 2020.

Som leverandør af de nye badebroer, faldt valget på Modulbro fra Thisted, 
som kom med det billigste og bedste bud på to nye badebroer.
De to broer blev sat op i foråret 2020, og blev efterfølgende flittigt brugt hen 
over sommeren.
Som et forsøg blev det besluttet, at lade de nye badebroer blive stående i 
vandet vinteren over og kun iland tage selve træ delen af gangbroen. Dette 
viste sig at være en god ide´, idet badebroerne ikke led nogen skade i vin-
terens løb, og uden problemer kunne få træ delen af broerne lagt på igen i 
foråret 2021. 

Da anskaffelsen af to badebroer var en stor økonomisk udfordring for Vejud-
valget, blev det besluttet at ansøge Fællesudvalget om økonomisk støtte til 
anskaffelsen, hvilket blev bevilget med 10% af anskaffelsesprisen for de to 
badebroer. Denne støtte fra Fællesudvalget sammen med et ekstra tilskud 
fra de fem grundejerforeninger gjorde, at økonomien omkring anskaffelsen 
af de to badebroer faldt på plads.

Mvh Peter Hesselballe, formand for vejudvalget



Slip for besværet,
når du udlejer dit sommerhus
Og få råd til mere uden at løfte en finger

Hos Dancenter ved vi godt, at det kræver tryghed og tillid at udleje sit 
sommerhus. Vi har i 65 år passet på sommerhuse, er lokale og tæt på 

dit sommerhus. Hos os vil du blandt andet opleve:

Kontakt os på
tlf. 72 17 81 33

eller mail: juelsminde@
dancenter.com

Juelsgade 5 - 7130 Juelsminde
Se din lejeindtægt på www. dancenter.dk/udlej 

Stabil 
lejeindtægt

Lokal 
tilstede-
værelse

Fleksibel 
aftale

Gratis 
trygheds-
forsikring

Markedsføring
på +800 online 

bookingportaler
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DIN LOKALE EL-INSTALLATØR

Rude Havvej 19 · 8300 Odder · www.odder-el.dk

86 56 00 32

 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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Tiden står stille, når vi er sommerhus. Vi kender 
hverken dato eller ugedag, når vi for alvor slapper 
af i ferien. Sådan lyder det fra mange, når de skal 
sætte ord på deres ferieophold. Men står tiden 
stille, fordi du er inaktiv – og går tiden bare uden 
at du får noget ud af den brugte tid – andet end 
tidsfordriv?

”Jeg vil påstå, at vi får meget mere ud af både feri-
er og forlængede weekend, efter vi har fået en 
god fiberforbindelse installeret i sommerhuset”, 
siger Gitte fra sin hængekøje i læ fra regnvejret.

Gitte og familien, der i alt tæller 5, inkl. mand, 2 
døtre og en hund, mener selv, at de har fundet 
det perfekte set-up for ferie, arbejde, hygge, 
oplevelser og afslapning.

”Før kunne vi godt bruge en weekend på ludo, 
TV, læsning og bare slappe af”, siger Gitte og fort-
sætter; ”men efter børnene er blevet lidt ældre 
og vi begge har jobs, hvor vi godt kan få lidt fra 
hånden mens vi er i sommerhus, så føler vi alle, at 
der er kommet meget mere indhold i vores ferier, 
korte som lange.”

Gitte peger på, at deres ferier føles længere, i og 
med at de foretager sig flere ting. Børnene kan 
passe boglæsningen, mens forældrene tjekker 
mails og måske et par telefonopkald. Desuden 
er internetforbindelsen også en stor hjælp, når 
familien skal planlægge aktiviteter. 

” Så sidder vi med et par iPads og tjekker van-
dreruter, åbningstider på forlystelsessteder men 
specielt når vi skal blive enige om aftenens film, 
bliver forbindelsen virkelig nødvendig, da alle 
er på hver sin streamingtjeneste for at tjekke 

trailere.

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 kontorstolen til roli-
gere omgivelser eller udlejer du dit fritidshus, 
kan du tjekke vores produkter til sommerhuset 
på aura.dk/fritid. WW

Slår du tiden ihjel – 
eller bruger du tiden til at nyde livet?
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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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ÅBNINGSTIDER:
ODDER GENBRUGSPLADS

Mandag - fredag 07.00 - 18.00

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

HUSK: Aske og 
andet støvende 
affald skal i poser.

Er du på jagt efter genbrugsguld, så er 
Værdicentralen Odder på Skovdalsvej 22 
bestemt et besøg værd. Her kan du på hver 
eneste åbningsdag finde hundredvis af nye 
varer i den 550 m2 store butik. 

De genbrugsvarer du finder i butikken er 
værdier, der er kommet ind på det lokale  
affaldsselskab Renosyds genbrugspladser. 
De er derfor opgraderet fra affald til værdi! 

Kom forbi Skovdalsvej 22 i Odder. Vi har 
åbent tirsdag og torsdag fra 13-17 og igen  
på lørdage fra 10-14.

Lige ved siden af genbrugspladsen
Lidt nede ad vejen ligger den lokale gen-
brugsplads i Odder. Her kan du aflevere 
mere end 40 forskellige slags materialer til 
genbrug og genanvendelse - til alt det som 
ikke passer i din beholder ved huset. 

Velkommen også på Skovdalsvej 26A!

Miljøstationer er nedlagt
Miljøstationer blev i sin tid etableret for 
at indsamle genanvendelige affaldstyper. 
I dag indsamles glas, metal og hård plast 
ved hvert hus, og det er muligt at bestille en 
beholder til papir og pap. Altså har miljø- 
stationerne ikke længere sin 
berettigelse, og de er derfor 
fjernet efter aftale med kom-
munen. Kontakt Renoyd på 
86525211, hvis du ønsker en 
beholder til papir og pap.

Har du for meget restaffald?
Sæt en ekstra sæk ud ved næste tømning 
for kun 25 kr. Du køber en digital kode på 
renosyd.dk eller ved at sende en SMS til 1204 
med teksten RENOSYD. Skriv koden med 
tusch direkte på den almindelige sorte eller 
klare sæk du putter dit ekstra affald i, eller 
skriv den på et stykke papir, som klistres på 
sækken. 

Sækken stilles ved siden 
af restaffaldsbehold-
eren på tømmedagen, 
så tager vi den med. 

Find genbrugsguld hos  
Værdicentralen
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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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Borgmesteren har ordet
I 2021 skiftede turistsamarbejdet for Odder, 
Horsens og Juelsminde navn til Kystlandet – 
et meget passende navn til den forening, som 
blandt andet sørger for at markedsføre vores 
smukke kyster her i kommunen. Selvom vi har 
mange gode steder i Odder, så er det igen og 
igen kystlinjen fra Norsminde til Sondrup, som 
bliver fremhævet, når snakken falder på vores 
kommune. 

De seneste par år har coronaen haft sit faste tag i 
os, og det har gjort at flere har fået øjnene op for 
kvaliteterne ved at holde ferie i Danmark. Ikke 
mindst i de danske sommerhuse. Det har også 
kunnet mærkes ved Odderkysten, hvor ejen-
domsmæglere og udlejere har berettet om stor 
travlhed i de seneste to sommerferier. Samtidig 
kan Kystlandet fortælle, at 2021 blev et år fuld 
af fremgang i turismen i vores område – en 
førsteplads i forhold til antal nye besøgende, en 
tredjeplads i forhold til vækst i antal overnatnin-
ger og omtale i en stribe internationale medier 
er blandt de flotte bedrifter, som turismefælles-
skabet har opnået.

Ligesom resten af Odder Kommune, så er både 
vores kyster og vores sommerhusområder i 
hastig udvikling. Inden længe kan planerne om 
de 69 nye sommerhusgrunde ved Chr. Petersens 
Vej og Posmosevej eksempelvis blive en realitet, 
og ikke langt derfra er der netop indkommet 
ansøgning om at etablere en udstykning på 60 
nye grunde ved Strandvejen og Kystvejen. Udvik-
lingen i begge områder er udtryk for at Odder-
kysten er et attraktivt sted at tage hen, når man 
vil nyde ferier, weekender og årets gang i fred, ro 
og en dejlig natur.

I andre dele af Odder Kommune er der også godt 
gang i udviklingen. Igennem de seneste to år 
især, har vi taget imod en hel del nye tilflyttere og 
børnefamilier. Vi har derfor haft - og har stadig - 
travlt med at omdanne og bygge nyt for at sikre 
tilstrækkelig kapacitet i vores børnehaver og 
vuggestuer. For nye udstykninger går det også 
stærkt. De seneste 20 grunde som blev udbudt i 
Odder Vestby i efteråret 2021 blev revet væk på 
en eftermiddag med flere interesserede købere 
end der var grunde til. Dette er i skrivende stund 
stadig tempoet i Odder Kommune. 

Og tilflytningen fører anden udvikling med sig 
til gavn og glæde for både hjemmehørende 
borgere og besøgende. Det gælder ikke mindst 
i vores hoved- og handelsby, Odder. Her er der 
vedtaget en ambitiøs udviklingsplan som over 
de kommende fem år vil forny området omkring 
bymidten. Allerede hen over foråret og somme-
ren i år, vil I kunne se de første tegn på, at områ-
det omkring rådhuset begynder en forvandling 
fra asfalt og parkeringsplads til en grøn park 
med buske, træer og insekter. En bred prome-
nade med plads til at tage ophold kommer til 
at løbe langs med rådhuset, der bliver legeplads 
for børnene og åens forløb ændres ud mod Råd-
husgade, så der også her bliver mere plads til at 
gøre ophold, krydse åen på trædesten eller nyde 
udeservering fra restauranten i Tinghuset. 

Men hvad med parkeringen, tænker I måske? 
Det er der også tænkt på, for nye parkerings-
pladser er kommet til bag Løvbjerg mens han-
dicapparkeringspladser etableres på rådhusets 
forside ud imod Rådhusgade. 

Jeg håber I kommer til at tage godt imod det 
hele. Folkeparken, som den hedder, er kun et 
første udviklingstiltag i bymidten. I forlængel-
se af parkens etablering følger omdannelse af 
Åbygade til klimaboulevard samt renovering af 
Torvet. De åbne rammer, som har været stillet til 
rådighed for borgerdrevne aktiviteter i det gam-
le Centralhotel for enden af Torvet, vil i løbet af 
dette forår blive evalueret med henblik på også 
at udstikke retningen for den smukke gamle 
bygnings videre virke i bymidten. Livet i byen er 
der kun kommet mere af og der bliver altså mas-
ser af videre udvikling at følge med i på besøg i 
Odder midtby i de kommende år. 
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Også i vores havneby Hou bliver der nyt at holde 
øje med og følge med i. Den helt nye havnenære 
bydel, Færgebyen bliver opført og sideløbende 
med det indledes etaper af en ganske omfat-
tende klimasikring af hele Hou by. Da projektet 
omkring Færgebyen allerede er indledt vil cafeen 
på Hou havn ikke være åben i de velkendte ram-
mer i sommeren 2022. I stedet vil I kunne nyde 
fiskeretter på kajen ved værftet fra et mobilt 
fiskehus eller - som tidligere år - finde is og kaffe 
mm. i boden på kajen. 

Et sidste tema som jeg også tror vil være spæn-
dende for jer i sommerhusområderne at få lidt 
at vide om, er det stærkt øgede fokus på klima, 
miljø og biodiversitet, som vil spille en stadigt 
større rolle i alle dele af Odder Kommune. Vi har 
ambitioner for at rejse mere skov, som gavner 
både klimaet og giver nye rekreative muligheder. 
Vi arbejder ihærdigt på at fremme biodiversi-
teten i både de fælles rum, hos erhvervslivet og 
i områder på private hænder, herunder i som-
merhusområder. Som et led i at nå målet har 
vi blandt andet afsat en kommunal pulje som 
grundejerforeninger og andre kan søge midler i 
til etablering af tiltag, som vil fremme biodiversi-
teten i lokalområdet. Kvashegn er ”det nye sort”, 
som vi bakker op om at udbrede. Ved Økologiens 
Have er etableret Danmarks største af slagsen 
som kan tjene til inspiration. Økologiens Have er 
måske under alle omstændigheder et besøg værd 
i denne sæson? 

Den skarpe læser har måske bemærket, at der i 
signaturen på dette indlæg står et andet navn 
end der plejer. Den 1. januar overtog jeg borg-
mesterkontoret fra Uffe Jensen. En kommunal-
bestyrelse med seks partier og syv helt nyvalgte 
medlemmer har påbegyndt sit virke. Som borg-
mester i Odder Kommune ser jeg frem til at møde 
endnu flere borgere og gæster i kommunen – for 
dialog og med- og modspil- heriblandt også fra 
jer i sommerhusene. 
Odder Kommune er som sagt en kommune i 
en rivende og positiv udvikling, og jeg håber at 
endnu flere vil få øjnene op for vores lille smørhul 
af en kommune de kommende år. Jeg er både 
glad for og stolt af at være borgmester i Odder 
Kommune og jeg er endnu gladere for at bo her. 

Vi ses forhåbentlig ude ved kysten på et tids-
punkt.

Alle gode hilser

Lone Jacobi 

Borgmester
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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

Softice fra Kastberg Is, flere varianter

Div. sandwich, salater, frikadeller,
pizza & pølser

Spændende udvalg i
vine, øl, vand & kaffe

9 slags iskold fadøl 

Skovduevej 188, Saxild
+45 40 13 47 78

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

Telefon 25111135 



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

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 er-
faring der kommer dig til gode, hvis du drøm-
mer om et nyt sommerhus, bygget med godt 
håndværk og arkitektur for øje. En erfaring der 
gør, at byggeriet kører pro blemfrit  og som plan-
lagt. Vi tilbyder i vores produktprogram 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

Platin

Bisnode 2021
PLATIN 2021
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DRØMMER DU OM 
ET NYT SOMMERHUS?
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Aktivitetsoversigt 2022
 Information om de mange aktiviteter i  
 området findes bl.a.på følgendene  
 hjemmesider: 

 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

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

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

Odderkystens Fællesudvalg 

VELKOMMEN!
3 minutter til den anden ende af  vejen ved 20 km/t

Odderkystens Fællesudvalg 



Dyre- og planteliv i de kystnære områder er 
hårdt presset af dårlige miljøforhold. Men det vil 
Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra 
VELUX FONDEN og en række organisationer lave 
om på med projektet Kysthjælper, der skal enga-
gere frivillige i at give havet en hjælpende hånd 
til gavn for fisk, dyr og planter.

Engang fik man som regel en torsk eller to på 
krogen, når man kastede snøren i vandet fra 
strandkanten. Det vrimlede med skrubber og 
rødspætter på det lave kystnære vand. Og mus-
linger, ålegræs og blæretang gjorde de danske 
fjorde og kyster til et paradis med et væld af liv.

Desværre har situationen ændret sig. Havet lider. 
Det gisper efter vejret på grund af forurening og 
iltsvind, og mange steder er fisk, dyr og planter 
væk, da deres levesteder med tiden er forsvun-
det.

Men nu vil Danmarks Sportsfiskerforbund i sam-
arbejde med en række grønne organisationer og 
universiteter, og med støtte fra VELUX FONDEN, 

give havet en hjælpende hånd med projektet 
”Kysthjælper”.

– Vi vil med Projekt Kysthjælper forsøge at skabe 
et folkeligt ejerskab til havet og de kystnære 
områder. Vi ved, at der findes mange frivillige 
kræfter rundt om i landet, der brænder for at 
gøre en forskel for naturen, også naturen under 
vandet, men der mangler bare de rigtige mulig-
heder. Det laver vi nu om på, så vi i fællesskab 
kan få skabt et bedre kystnært havmiljø, siger 
Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfisker-
forbund.

– Målet er, at vi på længere sigt får skabt de 
bedst mulige rammer for den marine natur-
genopretning, drevet af frivillige, med fokus på 
udplantning af ålegræs og udlægning af mindre 
stenrev og muslingebanker, siger han.

Mere information på

https://www.sportsfiskeren.dk/kysthjaelper
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Økologiens Have i Odder
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 ”overtalt” Andelskassen Merkur til 
at låne foreningen midler til at købe konkursboet. 
Rekonstruktionen lykkedes og Haven genopstod 
som Økologiens Have, - nu ejet af en almennyttig 
forening og drevet med et skønt mix af ansatte 
og  frivillig indsats.

Haven er tænkt som en stor økologisk demon-
strations- 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, 
frugthave, 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 insek-
ter 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. 

Vi har også fornøjelsen af at have flere udendørs 
instrumenter, som både børn og voksne kan 
fornøje sig med.

Selve Haven er åben for besøg kl. 10-16 alle 
ugedage uden for sæson, - butik er i denne peri-
ode åben mandage 10-13, torsdage 10-14 samt 
fredage 10-13.

I sæsonen fra skærtorsdag i påsken til og med 
efterårsferien er Haven åben alle dage kl. 10-17. 
Butik på hverdage åben som uden for sæson. 
Café og butik i weekends + helligdage og skole-
ferier kl. 10-17. Tjek vores hjemmeside eller face-
book for aktuel åbningstid.W  
Vi holder mod betaling gerne aftenåbent med 
rundvisning, forplejning og hygge for grupper 
efter aftale.

Vi har en lille planteskole, hvor man kan købe 
krydderurter, grønsagsplanter til udplantning, 
stauder, sommerblomster og lidt prydbuske og 
træer Alt økologisk naturligvis og frembragt med 
stor kærlighed. 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 hjem-
mebagt 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-som-
merferien 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 uden-
for til at nyde lidt fra caféen eller medbragt mad 
og drikke. Selskaber i huset foregår i partnerskab 
med Restaurant 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 
betaling af entré.

Vi glæder os til at byde Jer velkomne til sæson 
2022. 
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Få internet med  
pause-funktion i dit sommerhus

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 sæ-
son, og så kan du sætte dit abonnement ned på et hvileblus 
uden for sæson, hvis du ønsker det. 

Det er nemt, billigt og overskueligt. 

Læs  
mere på

aura.dk/fritid

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



- siden 1962

Industrivej 11 | 9900 Frederikshavn | 98 47 90 55
info@stenhoj-husene.dk | stenhoj-husene.dk

NYT FRITIDSHUS

PERMANENTE UDSTILLINGER:
Åbent hver lørdag & søndag, kl. 13-16

RING TIL:
Rasmus Thomsen, tlf. 28 87 08 01
Niels Willer, tlf. 27 79 59 33
Jan Sørensen, tlf. 30 55 03 22
...og få en aftale, der passer dig. 
Vi har huse til fremvisning flere steder i landet

FYN:  
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

SJÆLLAND:  
Oddenvej 153,  4583 Sjællands Odde

BESØG VORES
UDSTILLINGER

HVER WEEKEND
KL. 13 - 16

32



33

Blot 200 meter fra én af østkystens bedste badestrande
Saksild Strand Camping

24 hytter

3 nye glampingtelte

Børnevenlig badestrand

Gode spisemuligheder

Udlejning af cykler,  
SUP-boards og

både



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

Lorem ipsumLorem ipsum

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 terasse med �ordudsigt
hvor maden kan nydes i det fri.

Møllegården er for hele famillien 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, og Møllegårdens lækre Øf-sandwich

NYHED SÆSONEN 2022 MØLLEGÅRDENS ØFSANDWICH
EN BØFSANDWICH MED HELE SVINERIET

2 retter 250,-      3 retter 275,-      4 retter 300,-

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

Eftermiddagska�e & kage fra 75,-

Børnemenuer fra 90,-
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Vi ved, det skal føles rigtigt..
 

Det er en stor beslutning at sætte til salg, 
derfor er det vigtigt at vælge en mægler, du har tillid til. 

Hos EDC gør vi altid vores bedste for at leve op til den tillid
 og give alle en god oplevelse, for vi ved, at der er store følelser på spil.

 

 
 
 
 
 

EDC Ejendoms Centret A/S
Beder Landevej 35
8330 Beder
86 93 78 33
833@edc.dk

Banegårdsgade 3
8300 Odder
86 54 22 77
830@edc.dk

Start med et gratis og uforpligtende Salgstjek
 

Er du nysgerrig på, hvad dit sommerhus er værd i det nuværende
marked, så kommer vi gerne forbi og giver dig et gratis Salgstjek. 

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 

★
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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

 

Når man går en tur ved stranden, et sted ved 
Odderkysten, ser man en næsten uberørt natur, 
og et fantastik skue ud over havet. I det fjerne kan 
man, langs med bugten, se Slettehage Fyr ved 
Helgenæs, længere mod syd man se øerne Tunø, 
Samsø, Hou Røn og endnu længere mod syd, øen 
Endelave.  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 overalt langs kysten. 

Kystnære Vindmøller ved Mejlfak.
I mere end 10 år har der været planer om  opsætte 
20 kystnære havvindmøller ved Mejlflak, nord for 
Samsø, med det formål at medvirke til forsyning 
med  grøn energi. Beregninger har vist at projektet 
i en periode på 25 år, vil give et tab på mere end 1 
milliard kr., især fordi vinforholdene ikke er de rig-
tige. 20 vindmøller ved Mejlflak, kan erstattes af 3  
til  4 møller på en af de planlagte energiøer. 
Vi glæder os over at dette projekt nu er lukket 
ned, så de enestående omgivelser i Aarhus Bugt 
bevares.

Kattegatforbindelse
En trussel mod vores områder er planerne om 
etablering af en Kattegatforbindelse, hvor et for-
slag går på at etablere en motorvej man fra Stil-
ling nord for Skanderborg, via Solbjerg, 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. .

En bro og en motorvej i dette området, finder vi 
helt uakceptabelt, og bestyrelsen i Odderkystens 
Fællesudvalg, har derfor uarbejdet et alternativt 
forslag, hvor broen placeres syd for byen Hou og 

der laves kun en motorvej fra Tebstrup/Gedved 
til syd for Hou. Denne løsning giver langt mindre 
ødelæggelser, og den giver langt lavere anlægs-
omkostninger.
Vi tror at broen kommer, hvis det øvrige Danmark 
ønsker den, det kan vi ikke kæmpe imod, vi kan  
derimod påvirke processen, så den giver færrest 
mulige gener.

Nyt sommerhusområde vej Saksild
I løbet af 2022 må vi forvente at der uarbejdes 
lokalplan for etablering af  69 nye sommerhuse 
på marken ved Chr. Petersensvej.
Tidligere var det planlagte antal 159,  men efter  
god dialog med  Odder Kommune er tallet redu-
ceret. Vi tager naturligvis imod de nye grundejere 
med en positiv holdning, men håber at man 
følger vores opfordring og  laver adgang til dette 
område fra Dyngbyvej. 

Udvidede aktiviteter ved Saksild Badehotel.
Aarhus Kommune, som ejer Saxild Badehotel, 
ønsker muligvis at afhænde dette, eller bruge 
det til andre formål, f.eks. et område med mange 
feriehuse. Dette vil også medføre yderligere stærk 
belastning af området. .

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, så der i forbindelse med det nye sommer-
hus omåde, laves flere parkeringspladser og toilet 
faciliteter
.
Derfor en opfordring til alle, både fritidshusejere, 
gæster og politikere. 

Pas godt på Odderkysten.
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Bænke og glade trafikskilte Langs Odderkysten

Odderkystens Fællesudvalgs har opstillet 25 
bænke langs hele Odderksysten.
Vi håber mange vil have glæde af at nyde 
udsigten, f.eks. under en pause på gåture i 
området.

I området findes der trafikskilte med glade 
budskaber, der opfordrer til forsigtig kørsel og 
positiv  adfærd.

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

Odderkystens Fællesudvalg 

KØR FORSIGTIGT!
Det kunne også være dine børn

Odderkystens Fællesudvalg 

Vi håber på god trakfikkultur og mange smil. 
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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!

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

En lille skid bedre! 
Det er mottoet hos Odder Kloakservice, hvor både humoren og 
kvaliteten af arbejdet er helt i top. Det vil du opleve, når du får de 
kompetente medarbejdere ud til dit kloakproblem.

Det bedste værktøj er gode medarbejdere
Odder Kloakservice råder over slamsugere og maskiner til anlæg-
ning, støbning og entreprenørarbejde. Derudover er Jan Tang med-
ejer af en vognmandsforretning. Men det store udvalg af maskineri 
er ikke det, de er mest stolte af. Medarbejderne hos Odder Kloak-
service leverer altid et godt arbejde, og derfor er de naturligvis det 
allerbedste værktøj, der findes. 

Wise-Trap - wise choice
I dag kan Odder Kloakservice ikke nøjes med at køre rundt i egen 
kommune. Rygtet om deres ekspertise inden for særligt rottespær-
rer har nemlig bredt sig til flere dele af Jylland. Wise-Trap er en 
effektiv rottespærre, og du kan få den monteret til en fair pris. 

Måske verdens bedste arbejdsplads
Kvalitet kommer ikke af sig selv, men af de nøje udvalgte med-
arbejdere. Odder Kloakservice er et  firma 
med højt til loftet og en  humoristisk om-
gangstone, hvor der passes på  hinanden. 

Odder Kloakservice ApS
Balshavevej 95, 8300 Odder - info@odderkloak.dk - tlf. 8654 0857

v/ Jan Tang

EN LILLE SKID BEDRE !

TV-INSPEKTION, HØJTRYKSSPULING, SLAMSUGNING

KLOAK, DRÆN, OLIETANKE, BENZIN/OLIEUDSKILLERE

AUT. KLOAKMESTER

( ALT INDENFOR TRANSPORT )

Kontor  8654  0857        Døgnvagt  4027  0857

OKS/Avis annonce  07/07/04  15:42  Side 1
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NORSMINDE FOR FULDE SEJL  

11. JUNI 2022 KL. 11 - 17 

 

 

 

Reserver allerede nu dagen til den årlige 
havnefest NORSMINDE FOR FULDE SEJL! 

BEMÆRK:  
Vi følger myndighedernes forskrifter for Corona 
og tager forbehold for ændringer i programmet 
eller aflysning. Vi håber al bøvlet er overstået 
til den tid.                      
 
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. Som sidste 
år vil der også i år være diverse madboder, så 
alle kan få stillet både sult og tørst. 

Vi har ikke et program klart endnu. Men vi 
satser på de sædvanlige aktiviteter som er: 

Vandaktiviteter og lege for børn 
Sejlads i bugten med Aalekvasen Anna 
Sejlads med sejl og kajak 
Havnerundfart med jollen ”Bette Jens” 
Sportsfiskertips 
Kræmmermarked og børneloppemarked 
Waterballs 
Nostalgisk udstilling af knallerter fra Midtjysk 
Veteranknallert Klub 
Udstilling fra Lokalarkiverne 

 

 

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. 
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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Tømrermester 
Christian Stougaard ApS

v/Christian Stougaard 
Hedemarksvej 44, Fensten • 8300 Odder

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

Tømrerarbejde & totalentreprise 
samt byggerådgivning

 

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

En anderledes 

GÅRDBUTIK
Bageri - Mølleri - Slagteri - Ismejeri - Gartneri - Restaurant
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KØLEMANDEN – ET LOKAL FAMILIEFIRMA 

Lokalt bysbarn, Michael Møller, er Kølemanden, 
men sådan har det ikke altid været.  
Grundstenen til Kølemanden blev egentlig 
allerede lagt tilbage i 1981 under navnet 
Skanderborg Køl & Elreparation ApS, og var 
hjemmehørende i Skanderborg. Firmaet var ejet 
af Michaels gode ven, som desværre i 2012 døde 
efter lang tids sygdom. Michael overtog herefter 
firmaet, og realiserede dermed en drøm om at 
blive selvstændig. Det lange navn var for tungt for 
tungen, hvorfor Michael skiftede det til 
Kølemanden, som firmaet fortsat hedder i dag.  

 
Siden er kølekonen Tinna Ploug Møller og sønnen 
Christian på 15 år også kommet til. I kulissen 
venter Christoffer på 12 år. Altså et rigtig lille 
familiefirma i Saxild.  

 
Men hvad kan du som sommerhusejer bruge 
Kølemanden til? 
Navnet til trods er firmaets hovederhverv salg, 
montering og servicering af 
varmepumper/airconditions til private, så har du i 
dit sommerhus brug for kyndig vejledning og 
bistand i forhold til opvarmning/ nedkøling 
henholdsvis i vinter og sommerperioder, er 
Kølemanden din ven. Hos ham finder du altid 
ærlighed og godt jysk håndværk, og da Michael er 
eneste kølemand i firmaet, er du sikker på, at det 
er den samme, der kommer på besøg hos dig, 
hver gang.  
 
Michael kommer også gerne uforpligtende på 
besøg for en snak om dine muligheder for at gøre 
brug af varmepumpens/ airconditionens gode 
egenskaber i dit sommerhus.  
 

 
 
Har du allerede en varmepumpe/ aircondition? 
Husk, at pleje dit eksisterende anlæg og beskyt 
din investering bedst muligt med et årligt 
servicebesøg fra Kølemanden.  

Har dit anlæg en fyldning på mere end 1 kg 
kølemiddel, er det rent faktisk et lovkrav, at 
anlægget årligt serviceres af et autoriseret 
kølefirma, som fx Kølemanden er. Det fremgår af 
typepladen på anlæggets yderdel, hvilken 
fyldning dit anlæg har.  
 

 
 
Selvom dit anlæg holder sig under 
kølemiddelsgrænsen, vil Michael til en hver tid 
anbefale et serviceeftersyn, da dette besøg også 
inkluderer eftersyn af eventuelle utætheder, hvor 
kølemiddel kan slippe ud, og give dit anlæg svære 
forhold at arbejde under. I sidste ende går det 
også ud over din investering, hvis du ikke plejer 
anlægget. 
 
Men Kølemanden har også et ”andet ben”, 
nemlig FESTUDLEJNING.  
Denne del står Kølekonen for, og hos hende 
finder du bl.a. ekstra kølemuligheder til din 
sommerhusfest i form af både køleskabe, 
kølebrønde og køletrailere.  
 

 
 
Er der behov for ekstra wc’er til sommerfesten 
eller et mobilt badeværelse under ombygning, 
råder firmaet også over en række mobile 
muligheder, som nemt og uden besvær kan stilles 
op ved dit sommerhus, og dermed sikre mindre 
kø’er til wc’et, (måske også hækkens overlevelse 
efter festen), eller adgang til ekstra 
badefaciliteter. 
Skal sommerhusfesten krydres med lidt ekstra, er 
der mulighed for leje af slushicemaskiner, 
popcornmaskiner, soundboks, softicemaskiner og 
mange andre gode sager. 
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Titel Navn Adresse Tlf. Email 
Amstrup Ege Grundejerforening      
Formand Birgit Eg Andersen Lærkevej 1, 8781 Stenderup 51504830 birgit.eg@aarhus.rm.dk
Næstformand Jens Selch Holm Nyløkkevej 3a, 8340 Malling 30644443  jensholm87@gmail.com
Referent Jes Erin-Madsen Lærkevej 1, 8781 Stenderup, 51362314
Kasserer Gitte Hansen Park Alle, Jebjerg, 7870 Roslev 22404285 githans@hotmail.dk
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 www. dyog.dk     
Formand Jørn Rasmusen Holger Drachmanns Vej 8,8660 Skanderborg 2086 4253 formand@dyog.dk
Kasserer Rikke Harrit Langenæs Allé 78, 8000 Aarhus C. 2824 5740 kasserer@dyog.dk
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  
Kasserer Kent Nielsen Solsikkevænget 95, Nye, 8200 Århus N   2781 0263  lundgårdsvej34@gmail.com

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973     
Formand Ole Nielsen Thorasvej 90, Kysing Næs, 8300 Odder 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 Tina Molberg  2513 4268 tinamolberg@gmail.com
Vejansvarlig Erik Maack maack@mail.dk 4240 2020 maack@mail.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  4023 4636 hanneogole18@gmail.com
Næstformand Rolf Johnsen, Vegavej 64, 8270 Højbjerg  rolf.johnsen1@gmail.com
Kasserer Christina Langpap Midtagervej 15  christina@langpap.dk

Lillemosegårdens Grundejerforening       
Formand Jens Christian Klibo    4041 9520 christian.klibo@pwc.com
Sekretær Erik Svejgaard  361 1101 svej0304@gmail.com  
Kasserer Johan Stadil Petersen   2323 5982           hanne.og.johanpetersen@gmai.com 
Best.medlem Hans J. Greimer  4092 5462 hj-g@live.dk
Best.medlem Kai Høstrup  50512863 kai.hoestrup@gf.dk

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.com
Næstformand Peter    Sørensen Skovduevej 3, Saksild Strand, 8300 Odder  ps@dana- ☺tool.dk
Sekretær Vivi Jæger Plantagevej 202, Saksild Strand, 8300 Odder 2094 7837 vivi.jaeger@hotmail.com  
Kasserer Per    Kristensen Magnusvej 12, Saksild Strand, 8300 Odder 4034 6420 kristensen_per@hotmail.com
Best.medlem Britta Høy Præsteager 203, Saksild Strand, 8300 Odder 2021 7316 brittahoy@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 Hybenvej 16  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
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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 FællesudvalgOdderkystens 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:  Britta Lundtoft, Skovgårdsparken 43, 8300 Odder
 tlf. 2064 0111, mail: brittalundtoft@gmail.com
Sekretær:   Stefan Schmidt, Skovgårdparken, 8300 Odder
 Tlf.: 2019 8797, mail: breddam.schmidt@outlook.com
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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