
 

 

 

Odderkystens Fællesudvalg 
  

Referat:    Ordinær generalforsamling 16. april 2008 på Odder Parkhotel. 
Deltagere: De tilsluttede foreninger repræsenteret ved i alt 32 fremmødte medlemmer. 

Velkomst: Formanden, Niels-Ulrik Bugge indledte mødet, og bad om forslag til en dirigent 

.  

Dagsorden: 

1. Dirigent: Jørgen Klein blev foreslået og valgt, han konstaterede herefter at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet. 

  

2. Referat: fra generalforsamlingen den 26. april 2007 blev taget til efterretning uden bemærkninger. 

  

3. Beretning: Formanden indledte sin beretning med ordene  ”det bliver måske sidste gang ” og fort- 

satte. Jeg er valgt på demokratisk vis for to år siden uanset jeg på daværende tidspunkt ca. 4 mdr. 

tidligere var tiltrådt som borgmester og jeg ”løber ikke af pladsen” blot fordi et enkelt medlem- der 

tilfældigvis er chefredaktør på Jyllands Posten – indleder en hetz imod mig få dage før 

generalforsamlingen, men hvis der er flere af jer der mener at jeg står i en  ”uheldig dobbeltrolle” som 

både formand for Odderkystens Fællesudvalg og som borgmester ser jeg mig nødsaget til at trække 

mit tilsagn om, at ville modtage genvalg tilbage. Det er jeg sikker på i har forståelse for.               

Dette blev sagt med baggrund i en række angreb i flere aviser bl.a. Jyllands Posten, der førte an 

hjulpet af en enkelt medlemsforening Kysing Næs Nord der mente at Bugge burde trække sig som 

formand for fællesudvalget.  

En af de sager der havde optaget bestyrelsen meget var ønsket om nedsættelse af hastighederne på 

vejene i sommerhusområderne. På et af møderne deltog vicepolitiinspektør Kristian Thomsen fra 

Østjyllands Politi der kunne oplyse at hastighedsbegrænsninger under 30 km/t ikke kunne lade sig 

gøre. Skal hastigheden ned fra de nuværende 40 km/t. til 30 km/t. ville det kræve, for det første nogle 

hastighedsmålinger for at dokumentere, at der er et behov og derefter etablering af vejbump og/eller 

chikaner, der så vil gøre det vanskeligt at køre stærkere. 

Bestyrelsen vil under pkt. 6 fremsætte forslag om at fællesudvalget på visse nærmere betingelser vil 

dække op til 25% af udgifterne til hastighedsmålinger og skilte. 

Formanden oplyste at vi netop i bestyrelsen havde drøftet et forslag som By og Landskabsstyrelsen 

har offentliggjort vedrørende et nyt sommerhusområde ved Saksild strand (vest for campingpladsen) 

med plads til 156 nye sommerhuse. Høringsfristen udløber den 13. maj 2008. Fællesudvalget havde 

igen i år modtaget klager fra Renosyd over nedhængende grene så renovationsvognene havde svært 

ved at komme rundt og opfordrede til at dette blev rettet, oplyste endvidere at ”Odderkysten” lå 

færdig til udlevering og takkede samtidig Margot og Finn, der havde stået for indsamling af annoncer 

og trykning af bladet. Formanden gjorde til sidst opmærksom på at alle bestyrelsesmedlemmer var 

omfattet af en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring betalt af fællesudvalget og sluttede herefter sin 

beretning med at takke sine bestyrelseskolleger for et godt og veludført arbejde i årets løb og ønskede 

alle en god, lang sommer. 

Beretningen blev herefter sat til debat. 

Ole Andreasson Kysing Næs Nord, spurgte om bestyrelsen havde undersøgt hvad de omkring boende 

mente om planerne til de mange sommerhuse det var planen, at bygge ved Saksild, der efter hans 

opfattelse ikke var nogen god ide og pegede på, at netop her var et eksempel på at formanden kunne 

være i strid med sine medlemmer og dermed inhabil. Formanden oplyste at arealet i forvejen var 

udlagt til ferie og fritidsområde og der i første omgang kun er tale om 56 sommerhuse. Oplyste 

endvidere at bestyrelsen havde drøftet adgangsforholdene og færdslen til og fra området og 

opfordrede samtidig de enkelte grundejere eller foreningerne til at rekvirere forslaget og komme med 

indspark inden høringsfristen udløber den 13. maj. Forslaget kan rekvireres ved kommunen.  

Jørgen Berg Spøttrup Strand Grdf. ønskede at vide om vi skulle diskutere hastigheden på vejene nu 

eller under pkt.6 formanden fastslog, skal hastigheden under 40 km/t. kræves der målinger og 

efterfølgende vejbump eller chikaner, og henviste til forslaget under pkt.6  

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

4. Regnskab: Kasserer Erling Jensen gennemgik det omdelte regnskab. 

Kysing Hage mente det havde været en dårlig forretning at hæve kontingentet sidst år, da der nu var 

blevet et underskud på 20,000 kr. 

 

 



 

 

      
                Side 2 

 

Grdf. Bakken Knud Thisgaard havde en række kritiske spørgsmål bl.a. om foreningen var blevet en 

investeringsforening og var utilfreds med at regnskabet ikke blev udsendt sammen med indkaldelsen  

så der var tid til, at sætte sig ordentligt ind i det og dermed kunne stille nogle relevante spørgsmål.  

Efter en længere redegørelse fra formanden hvor han bl.a. erklærede sig enig i at vi ikke skulle være 

en investeringsforening, oplyste at fællesudvalgets formue stammede fra en tidligere renovations 

ordning. Han lovede regnskabet fremover vil blive udsendt sammen med indkaldelsen. Herefter blev 

regnskabet godkendt 

 

5. Budget: Erling Jensen fremlagde budgettet for det kommende år, der blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Behandling af indkomne forslag: (3 forslag) 

Forslag 1: Med baggrund i bestyrelsens behandling af hastigheder på vore veje fremsættes følgende 

forslag. Odderkystens Fællesudvalg afholder max 25% af udgifterne til skilte og hastighedsmålinger 

i.h.t. forelagt skriftlig ansøgning bilagt myndighedsgodkendt projekt fra den enkelte 

medlemsforening. Efter en diskussion om bl.a. hastighederne på de store veje som f.eks. Lillemosevej 

hvor der køres meget stærkt foreslog Lillemosegårdens Grdf. Erik Svejgaard at 25% ændres til 50% 

dette blev dog nedstemt med stor majoritet. 

Forslag 2: Da bestyrelsen ønskede at gøre brug af e-mail var det nødvendigt med en mindre ændring 

i vedtægternes § 7, afsnit 1– efter ordet ”brev” tilføjes ”eller e-mail” blev vedtaget uden kommentarer 

Forslag 3: der var en opfordring til at formænd og kasserer skriver deres e-mail adresser på de 

omdelte lister til forbedring af den fremtidige kommunikation blev vedtaget uden kommentarer. 

 

7. Valg i.h.t. vedtægterne: 

a. Formand : Niels-Ulrik Bugge var villig til genvalg. Kysing Næs Nord Ole Andresson var stadig af 

den opfattelse at formanden ikke ville være den rigtige til at repræsentere Fællesudvalget. 

og foreslog formanden for Dyngby Overgård Grdf. ungdomsskole inspektør Peder Pallesen til ny 

formand. På et spørgsmål fra dirigenten om Peder Pallesen var villig til at modtage valg, var svaret 

nej. Lillemosegårdens Grdf. Erik Svejgaard fastslog, det principielt var forkert med formandens 

dobbelt rolle og støttede Kysing Næs Nord i deres holdning. 

Kysing Næs: Poul Erik Hansen ville gerne støtte Bugge da han var meget skuffet over den måde 

Carsten Juste havde ført sig frem på og tilføjede, at en ungdomsskole inspektør også kunne komme 

ud for at være inhabil. Saksild Plantage: Erik Søndergaard var glad ved Poul Erik Hansens udtalelser 

og kunne garantere for, at bestyrelsen ville være opmærksom på inhabilitetsspørgsmålet. Han kunne 

ikke forstå hvordan Ole Andresson kunne påstå og være sikker på, at alle sommerhusejere ikke gerne 

så flere sommerhuse i Saksild, da dette alt andet lige var til gavn for området og dermed for Odder 

kommune. Denne bemærkning gav stor applaus fra salen. 

Knud Thisgaard omdelte en kopi af en mail sendt til formanden og kom med en længere redegørelse 

vedrørende et vejprojekt som Grdf. Bakken havde brugt kommunens hjælp til og tilsyneladende ikke 

havde været helt tilfreds med og meddelte samtidigt, at han ikke kunne gå ind for formandens 

kandidatur. Herefter satte dirigenten formands-valget under afstemning. Formanden blev genvalgt. 

Resultatet af afstemningen: 1 stemme imod 3 undlod at stemme øvrige stemte for. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Finn Holm og Erik Søndergaard blev begge genvalgt. 

c. 2 suppleanter: Leif Winther (1.suppleant) genvalgt Peder Pallesen (2.suppleant) nyvalgt. 

d. 2 revisorer: Flemming Jensen og Flemming Mouritsen blev begge genvalgt. 

 

Eventuelt: Et forslag fra dirigenten, om at sende en udtalelse/notits til bladene fra 

generalforsamlingen om den førte hetz mod formanden, vandt ikke genklang.  

 

Et forslag om, at følge Østjysk Energi fibernet Profiber vil blive fulgt op og undersøgt. 

 

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen. 

Formanden takkede dirigenten for god og kyndig ledelse. 

 

17.04.08 

Erik Bargsteen  
Sekretær 



      

     

 Odderkystens Fællesudvalg 
  

Referat:     Ordinær generalforsamling 27. april 2009 på Odder Parkhotel. 
Deltagere: De tilsluttede foreninger repræsenteret ved i alt 27 fremmødte medlemmer. 

Velkomst: Formanden, Niels-Ulrik Bugge indledte mødet, og bad om forslag til en dirigent 

.  

Dagsorden: 

1. Dirigent: Jørgen Klein blev foreslået og valgt, han konstaterede herefter at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

  

2. Referat: fra generalforsamlingen den 16. april 2008 blev taget til efterretning uden 

bemærkninger. 

  

3. Beretning: Formanden indledte sin beretning med ordene, det er 11. Gang jeg på 

bestyrelsens vegne skal aflægge beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed. 

Omtalte kort den turbulens der er og har været i forbindelse med finanskrisen, især for de 

medlemmer der af en eller anden grund er nødt til at sælge sommerhuset er det slemt, da 

ejendomssalget er gået næsten i stå. 

Kom herefter kort ind på retssagen omkring Præstevængets Grundejerforening, hvis leje 

beregnes som en procentdel af ejendomsværdien, og de uheldige virkninger heraf. Da der for 

nylig er afsagt dom i sagen havde formanden aftalt med Richard Madsen fra Præstevængets 

Grdf. at han senere under eventuelt vil orientere om dommen. 

Kunne herefter meddele at der på ny kommer gang i ”Strandshoppen” ved Saksild Strand, til 

glæde både for os og de mange turister i området. 

Formanden kunne konstatere at der ikke er kommet ansøgninger om tilskud hverken til skilte 

eller hastighedsmålinger, jfr. beslutningen på sidste generalforsamling. 

Senere i aften under dagsordenens pkt.6 skal vi forholde os til et forslag om at udlodde en 

væsentlig del af foreningens midler til de enkelte foreninger formanden mindede om at dette 

ville betyde at vi kom til at mangle en renteindtægt på op imod 20.000 kr. om året. 

Til slut oplyste formanden at ”Odderkysten” lå færdig til udlevering og takkede samtidig 

Margot og Finn, der havde stået for indsamling af annoncer og trykning af bladet og gjorde  

opmærksom på at alle bestyrelsesmedlemmer er omfattet af en kollektiv bestyrelsesansvars- 

forsikring betalt af fællesudvalget og sluttede herefter sin beretning med at takke 

bestyrelseskollegerne for et godt og veludført arbejde i årets løb og ønskede alle en god, lang 

sommer. Dirigenten satte herefter beretningen til debat.  

Der var ingen bemærkninger til beretningen.  

4. Regnskab: Kasserer Erling Jensen gennemgik det omdelte regnskab. 

Et enkelt spørgsmål om forskellen på en stigende renteindtægt i forhold til sidste år blev 

besvaret med at vi i år har fået en god renteaftale. Herefter blev regnskabet godkendt. 

5. Budget: Erling Jensen fremlagde budgettet for det kommende år, og gjorde opmærksom 

på at underskuddet skyldes forventet faldende annonceindtægter. Herefter godkendtes 

budgettet. 

6. Behandling af indkomne forslag: 

Et forslag indsendt af Grundejerforeningen Bakken blev oplæst af dirigenten. Forslaget 

handlede om at udlodde hovedparten af egenkapitalen der ligger udover 50.000 kr. der skulle 

fordeles forholdsmæssigt til de enkelte medlemsforeninger. Da forslagsstilleren ikke ønskede 

ordet for yderlige kommentarer blev forslaget sat til debat. 

Gunner Jørgensen Saksild Strand Ejerlav: kan vi forudse udgifter for de kommende 10 år. 

Formanden oplyste at det jo var svært at se 10 år frem, men vi kan allerede se nu at vi vil få 

faldende annonceindtægter i bladet især fra ejendomsmæglerne. 

Jørgen Klein supplerede med at oplyse at stamformuen i fællesudvalget stammede fra en 

fælles renovations ordning der blev nedlagt for flere år siden og skulle egentlig være ført til 

bage til kommunen, men vi fik lov til at beholde dem mod at de blev brugt til fælle bedste. 

Forslog at foreningen kunne lave et arrangement, f.eks. 40 års jubilæum. 

 

 



 

 

 

 

Knud Thisgaard mente at pengene kunne bruges bedre i de enkelte foreninger, men 

understregede at han ikke ønskede Fællesudvalget nedlagt da det er et godt forum til 

erfaringsudveksling. 

Steen Madsen Dyngby Lyng Vej og Grdf. Gav udtryk for at foreningen var en vigtig 

trygheds faktor, kunne komme med flere eksempler på at pengene ikke strækker langt hvis 

det virkelig går galt, fedt at vi har 400.000 kr. stående. 

Erik Svejgaard Lillemosegårdens Grdf. Støtter forslaget og pegede på, at skulle der komme 

til at mangle penge bl.a. til bladet kunne vi sætte kontingentet op. Og foreslog at sløjfe 

spisningen ved generalforsamlingen. 

Poul Erik Kysing Næs: Var klart imod forslaget, mente at pengene lå bedst i den fælles kasse 

og kom med et forslag der godt kunne bruges nogle penge på. Nemlig opstilling af bænke 

langs kysten, men af en kraftig og solid type opfordrede til at bestyrelsen arbejdede videre 

med forslaget. 

Formanden fandt forslaget var godt og lovede at arbejde vider med idéen. 

Lis Juul Nielsen Grdf. Bakken: Hvad vil i gøre hvis renten falder fra 4 % til 2 %  

Formandens svar stor eller lille rente vi tager hvad vi kan få. 

Knud Thisgaard ønskede at vide hvilke begrænsninger og beføjelser bestyrelsen har med 

hensyn til investeringer af foreningens penge. Og mente at bænke langs kysten skulle betales 

af de enkelte foreninger og fandt det forkert at vi skal bespise medlemmerne for at møde op. 

Formanden oplyste at der ikke er særlige regler udover der ved opløsning af foreningen 

kræves 2/3 majoritet. 

Flemming Mouritsen Skovgårdsparken: Mente det var en dårlig idé at udlodde pengene og 

var af den opfattelse at det på sigt vil betyde nedlæggelse af foreningen, gik ind for idéen 

med bænke. 

Herefter satte dirigenten forslaget under afstemning. 

I forbindelse med en kort debat om hvornår forslaget kunne træde i kraft blev der gjort 

opmærksom på at vi netop havde vedtaget budgettet for næste år, så pengene kunne først 

frigives år 2010 

Dirigenten fastslog at der stemmes om udbetaling af 200 kr. pr. medlem pr. 1. januar 2010 

Og kan vedtages med almindeligt stemmeflertal. 

Afstemningen viste 8 stemte for forslaget og 17 stemte imod forslaget 2 havde ingen 

stemmeret. 

Forslaget er herefter forkastet. 

7. Valg i.h.t. vedtægterne: 

a. Kasserer: Erling Jensen genvalgt. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Margot Piltoft og Erik Bargsteen blev begge genvalgt. 

c. 2 suppleanter: Henning Madsen (1.suppleant) nyvalgt Steen Madsen (2.suppleant) nyvalgt. 

d. 2 revisorer: Flemming Jensen og Flemming Mouritsen blev begge genvalgt. 

 

Eventuelt: Herunder havde flere ordet. Der blev udtrykt utilfredshed med Renosyd bl.a. 

omkring renholdelse af deres containerpladser, hvor det flød med flasker o.l. samtidig med at 

containerne så elendige ud. Der var også utilfredshed med tømninger der blev sprunget over. 

Det blev forslået at bestyrelsen retter en henvendelse til Renosyd.  

Henning Madsen Amstrup Ege Grdf. Foreslog hjertestarter. 

Richard Madsen fik herefter ordet for en redegørelse om dommen i retssagen vedrørende 

Præstevængets Grdf. 

 

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen. 

Formanden takkede dirigenten for god og kyndig ledelse. 

 
28.04.09 

Erik Bargsteen  

Sekretær   



Odderkystens Fællesudvalg                                                                side 1 af 2 
  

Referat:    Ordinær generalforsamling 26. april 2010 på Odder Parkhotel. 
Deltagere: De tilsluttede foreninger repræsenteret ved i alt 31 fremmødte medlemmer. 

Velkomst: Formanden, Niels-Ulrik Bugge indledte mødet, og bad om forslag til en dirigent 

.  

Dagsorden: 

1. Dirigent: Finn Nielsen blev foreslået og valgt, han konstaterede herefter at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Foreslog samtidig at pkt. 5 og 6 blev ombyttet 

hvilket blev godkendt. 

  

2. Referat: fra generalforsamlingen den 27. april 2009 blev taget til efterretning uden 

bemærkninger. 

  

3. Beretning: Formanden oplyste i sin skriftlige beretning at de 156 nye grunde ved Saksild 

Strand, der var åbnet mulighed for i Landsplandirektivet endnu ikke er kommet i gang. Dette 

skyldtes formentlig den økonomiske krise. 

I forbindelse med forslaget fra sidste år om opstilling af bænke forskellige steder langs 

kysten har vi nu indhentet tilbud og afsat 40,000 kr. i budgettet. Bliver budgettet senere i 

aften godkendt vil vi tage det som udtryk for, at vi kan gennemføre projektet med opstilling 

af 20-25 bænke. 

Der blev sidste år udtrykt kritik af Renosyds miljøstationer. Formanden var derfor glad for at 

kunne oplyse, at der over de næste to år vil ske væsentlige forbedringer med tidssvarende 

containere med bl.a. underjordisk opsamling. 

Sidste år havde vi en diskussion om at anskaffe nogle hjertestartere. Vi har nu modtaget en 

henvendelse fra turistchef Edith Derdau, der ønsker et samarbejde om at få opsat nogle 

hjertestartere langs kysten. 

Vi har i årets løb modtaget en ansøgning om tilskud til opsætning af 7 stk. ”Pas på mig” 

skilte. Selvom der ikke er tale om traditionelle hastighedsbegrænsningstavler, har vi besluttet 

at yde tilskud på max 25 % af udgiften til køb af skiltene under forudsætning af, at Odder 

Kommune har godkendt placeringen. 

Der arbejdes i øjeblikket med at få foreningens nuværende bestyrelsesansvarsforsikring 

udvidet til også at dække erhvervsansvar. 

Til slut oplyste formanden at ”Odderkysten” lå færdig til udlevering og takkede samtidig 

Margot og Finn der havde stået for tegning af annoncer og trykning af bladet. Han takkede 

herefter de øvrige bestyrelseskolleger for et godt og veludført arbejde i årets løb og ønskede 

alle en god lang og varm sommer. 

Dirigenten satte herefter beretningen til debat. 

Der blev udtrykt mange meninger om anskaffelse og opsætning af hjertestartere bl.a. om 

placering og brugen, uddannelse og kurser. Bestyrelsen vil nu indhente sagkyndig bistand 

og arbejde videre med sagen. Herefter vil vi fremkomme med en indstilling til næste års 

generalforsamling.  

 

4. Regnskab: Kasserer Erling Jensen gennemgik det omdelte regnskab. 

Timo Kofoed Lillemosegårdens Grdf. ønskede at vide hvor stor foreningens formue skulle 

være. Formanden kunne oplyse at der ikke er nogen øvre grænse, men kunne tilføje at vi i 

øjeblikket vil komme til at tære på formuen.  

Erik Svejgaard Lillemosegårdens Grdf. mente ikke det var rimeligt at generalforsamlingen 

med spisning er så stor en post på regnskabet, mente i øvrigt at spisningen burde afskaffes. 

Formanden kunne oplyse at spisningen er en tradition som gav mulighed for under hyggelige 

forhold at lære hinanden at kende. Er der et ønske om at afskaffe spisningen er man 

velkommen til at stille et forslag om, at få spisningen afskaffet. 

Gunner Jørgensen Saxild Strand gav udtryk for at spisning var en god lejlighed til at 

udveksle erfaringer især for nye medlemmer af udvalget. 
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5. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke modtaget nogen forslag.                                                                                                                                  

 

6. Budget: Erling Jensen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, der 

godkendtes uden kommentarer. 

 

7. Valg i.h.t. vedtægterne: 

a. Formand: Niels-Ulrik Bugge genvalgt. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Finn Holm og Erik Søndergaard blev begge genvalgt. 

c. 2 suppleanter: Henning Madsen (1.suppleant) Thorkild Daugaard (2.suppleant) nyvalgt. 

d. 2 revisorer: Flemming Jensen og Flemming Mouritsen blev begge genvalgt. 

 

Eventuelt: Thorkild Daugaard Kysing Hage havde økonomiske problemer i forbindelse med 

et forslag om genopretning af et skovareal på Kysinghage. Forslaget blev omdelt. 

Forslaget indeholdt en ansøgning om tilskud til et større projekt om at få fjernet nuværende 

træer og genplantet. Projektet forventes at koste mellem 30 og 35,000 kr. 

Finn Holm gjorde opmærksom på at der i fremtiden kunne forventes ansøgninger om tilskud 

til kystsikring på grund af vandstandsstigninger. 

Timo Kofoed fandt genopretningen af skovarealet interessant. 

Formanden vil tage spørgsmålet op til drøftelse i bestyrelsen, da det kan have en almen 

interesse. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede herefter generalforsamlingen. 

Formanden takkede dirigenten for god og kyndig ledelse. 

 
27.04.10 

Erik Bargsteen  

 

Sekretær   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odderkystens Fællesudvalg                                                                side 1 af  2 
  

Referat:    Ordinær generalforsamling 28. april 2011 på Odder Parkhotel. 
Deltagere: De tilsluttede foreninger repræsenteret ved i alt  35 fremmødte medlemmer. 

Velkomst: Formanden, Niels-Ulrik Bugge indledte mødet, og bad om forslag til en dirigent 

.  

Dagsorden: 

1. Dirigent: Finn Nielsen blev foreslået og valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet.  

  

2. Referat: fra generalforsamlingen den 26. april 2010 blev taget til efterretning uden 

bemærkninger. 

  

3. Beretning: Formandens beretning. 

 

Beretningen blev foreslået udsendt sammen med indkaldelsen, idet den jo var skrevet ca. 2 

måneder før generalforsamlingen. 

Dette blev tilbagevist af N.U. Bugge idet der kunne tilkomme nyt i de 2 måneder op til 

generalforsamlingen. 

Kysing Næs roste beretningen, men kunne ikke forstå afvisningen af bænke. Der blev også 

spurgt, om hvem der holdt møde med Renosyd samt betingelserne på gl. og ny forsikring 

Formanden svarede på ovennævnte spørgsmål til alles tilfredshed. 

Der var flere indlæg vedr. bænkene én enkelt Finn Nielsen ønskede sagen anket. Finn Holm 

ønskede de 4 bænke opsat, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ole Nielsen ønskede et notat i beretningen om, at vi har en bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

4. Regnskab: Erling Jensen aflagde regnskab, som blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag:  
a) Skoven, Kysing Hage: Finn Nielsen forklarede om skovens tilstand, samt de arbejder der 

var udført samt godkendelse af Miljøcenter Aarhus. 

Der plantes i alt 2.300 træer, i alt bliver prisen kr. 48.000 incl. 3 års vedligeholdelse. 

Generalforsamlingen vedtog, at der kunne gives kr. 12.000 af foreningens midler til projektet 

 

b) Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne: 

§ 5 (vedtaget)   2 medlemmer fra hver af de tilsluttede fritidshusgrundejerforeninger. 

§ 7 (vedtaget)   Skriftlig årsberetning skal udsendes sammen med indkaldelsen til  

                         ordinær generalforsamling. 

§11 (vedtaget)  (midterste afsnit sidste sætning) 

     Hvor over ½ af de tilsluttede fritidshusgrundejerforeninger er repræsenteret. 

§11 (vedtaget)  (sidste linje) 

 

6. Budget: Fremlagt af kasserer Erling Jensen. 

Timo Kofoged Lillemosegårdens grdf. ønskede budgettet renset for kontingent, evt. i enkelte 

år således at man kunne spise af den store formue. 

Forslaget blev sat til afstemning. 2 stemte for 0 kr. i kontingent i næste regnskabsår, 

dermed faldt forslaget og budgettet blev vedtaget. 

 

Steen Madsen Dyngby Lyng grdf. udtalte at han var mere tryg ved en formue på ca.  

½ mill. Kr. i kassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Side 2 af 2 

 

 

 

 

7. Valg af:  a. Kasserer Erling Jensen genvalgt 

                   b. 2 bestyrelsesmedlemmer Margot Piltoft og Erik Bargsteen genvalgt 

                   c. 2 bestyrelses suppleanter Henning Madsen (1.) Thorkild Daugaard genvalgt 

                   d. 2 revisorer Flemming Jensen og Flemming Mouritsen begge blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt: Der blev rejst spørgsmål om tidligere omtalte hjertestarter, bl.a. at Tryg fonden 

evt. kunne give tilskud. 

Formanden orienterede om bestyrelsens holdning og om den risiko der var ved at påtage sig 

det ansvar, at holde evt. hjertestarter up to date. 

Generalforsamlingen accepterede at vi ikke deltog i indkøb og opstilling af hjertestarter.  

               

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede herefter generalforsamlingen. 

Formanden takkede dirigenten for god og kyndig ledelse. 

 

Generalforsamlingen sluttede med fællesspisning i restauranten. 

 

 
30.april 2011 

Finn Holm 
Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 
              Niels-Ulrik Bugge                                      Erling Jensen                           Margot Piltoft Jensen 
                      Formand                                                       Kasserer                                           Best. medl. 

 

 

 

 

              Erik Bargsteen                                           Finn Holm                                  Erik Søndergaard 
                  Best. medl.                                                              Best. medl.                                                      Best. medl. 
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Referat:    Ordinær generalforsamling 30. april 2012 på Odder Parkhotel. 
Deltagere: De tilsluttede foreninger repræsenteret ved i alt 32 fremmødte medlemmer. 

Velkomst: Formanden, Niels-Ulrik Bugge bød velkommen og indledte mødet, med en særlig 

velkomst til Arne Askløf fra sikkerhedsfirmaet Secure2you der var kommet for at fortælle 

hvordan man på en smart måde kunne sikre sit sommerhus. Efter foredraget blev der uddelt 

nogle gavekort, der kunne bruges ved køb af et Secure2you kamera. Formanden gik herefter 

over til dagsordenen: 

    

1. Valg af dirigent.  

Thorkil Daugaard blev foreslået og valgt, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet.  

  

2. Referat: fra generalforsamlingen den 28. april 2011 blev godkendt uden bemærkninger. 

  

3. Beretning: Formanden oplæste den skriftlige beretning der var udsendt med indkaldelsen 

og er optrykt i bladet Odderkysten. Formanden kunne endvidere oplyse at der i øjeblikket 

blev arbejdet på en række ændringer til lokalplan 3008. Hele 4 lokalplaner kunne ventes 

med mange nye regler. Formanden mente, at kunne forudse mange dispensations- 

ansøgninger. Et spørgsmål, om lokalplanerne kom ud til høring blev besvaret med et ja. En 

længere diskussion omkring de 4 nye opsatte bænke fik Palle Thomsen Kysing Hage til at 

spørge om de gamle ulovlige bænke, måtte fornyes. Bugge kunne oplyse at vi kun havde fået 

tilladelse til, at forny 1 bænk, og tilføjede, om han måtte forstå det sådan, der var stemning 

for, at vi undersøgte muligheden for at forny endnu flere. Hvilket blev bekræftet. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

4. Regnskab: Kasserer Erling Jensen gennemgik det omdelte regnskab. Et enkelt spørgsmål 

fra Ove Sørensen Rude Strand om der var samme sikkerhed for foreningens penge der står i 

Århus Lokalbank som for private, blev besvaret med et ja. Regnskabet blev enstemmigt 

godkendt. 

               

5. Behandling af indkomne forslag: Der var fra bestyrelsen udsendt forslag om tilskud til 

indkøb af hjertestartere. Endvidere var der modtaget (for sent) et forslag fra Spøttrup Strands 

Grundejerforening. Forslaget indeholdt et ønske om, at det af bestyrelsen forslåede beløb 

også kunne anvendes til uddannelse. Formanden foreslog, at det kunne indgå og behandles 

som et ændringsforslag. Efter en afstemning kunne dirigenten fastslå at forslaget kunne indgå 

i behandlingen. Herefter udspandt der sig en lang debat med mange synspunkter. Efter 

teksten i ændringsforslaget blev omformuleret satte dirigenten de to forslag til afstemning.  

Bestyrelsens forslag blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Spøttrup Strands forslag faldt med 12 imod og 6 for. 

 

6. Budget: Erling Jensen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for det kommende år, der 

godkendtes uden kommentarer, kontingentet uændret. 

 

7. Valg i.h.t. vedtægterne: 
a. Formand: Niels-Ulrik Bugge genvalgt. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Finn Holm genvalgt Claus Kjeldsen nyvalgt 

c. 2 suppleanter: Henning Madsen (1.suppleant) Thorkild Daugaard (2.suppleant) genvalgt. 

d. 2 revisorer: Flemming Jensen og Flemming Mouritsen blev begge genvalgt. 
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Pkt. 8 Eventuelt: Fl. Mouritsen Skovgårdsparken udtrykte bekymring omkring Renosyd 

”Mission Mulig”s  mange krav. Bliver spandene tømt hvis de ikke står i vejsiden kl. 06:00 

med håndtaget ud mod vejen. Han mente også de nye spande er så lette at de nemt blæser 

omkuld. Kan vi lave en afskærmning inde på grunden så de står i læ uden at det medfører 

yderligere tømningsudgifter. Bugge oplyste at der kan tilkøbes en standpladsløsning med 

afhentning inde på grunden, men lovede at undersøge hvilke muligheder der er for 

indhegning af spande inde på grunden uden ekstra udgifter 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede herefter generalforsamlingen. 

Formanden takkede dirigenten for god og kyndig ledelse af generalforsamlingen. 

 
04.05.12 

Erik Bargsteen  

 

Sekretær   
 

 

 

 

 

 
              Niels-Ulrik Bugge                                      Erling Jensen                           Margot Piltoft Jensen 
                      Formand                                                       Kasserer                                           Best. medl. 

 

 

 

 

              Erik Bargsteen                                           Finn Holm                                  Erik Søndergaard 
                  Best. medl.                                                              Best. medl.                                                      Best. medl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







   

 

 

Odderkystens Fællesudvalg                                                                side 1 af 2 
  

Referat:    Ordinær generalforsamling 30. april 2014 på Odder Parkhotel. 
Deltagere: De tilsluttede foreninger var repræsenteret ved i alt 26 fremmødte medlemmer. 

Velkomst: Formanden, Niels-Ulrik Bugge bød velkommen. 

   

1. Valg af dirigent.  

Ruben Andersen blev foreslået og valgt, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet.  

  

2. Referat: fra generalforsamlingen den 29. april 2013 blev godkendt uden bemærkninger. 

  

3. Beretning: Formanden oplæste den skriftlige beretning der var udsendt med indkaldelsen 

samt er optrykt i bladet Odderkysten. Bugge omtalte den nye lokalplan for plantagen. Denne 

nye lokalplan er mindre restriktiv en den første, dog er muligheden for dispensation stadig 

ikke mulig. Bugge håber at det nye byråd også vil lempe lokalplanerne for de resterende 3 

områder.  Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen, og reagere på evt. tiltag fra politisk side.  

Beretingen blev godkendt. 

               

4. Regnskab: Kasserer Flemming Mouritsen fremlage det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag. 

 

6. Budget: Flemming Mouritsen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for det kommende 

år, der godkendtes uden kommentarer, kontingentet uændret. 

 

7. Valg i.h.t. vedtægterne: 
a. Formand: Niels-Ulrik Bugge genvalgt. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Gunner Jørgensen nyvalgt, Claus Kjeldsen genvalgt. 

c. 2 suppleanter: Henning Madsen (1.suppleant) Thorkild Daugaard (2.suppleant) begge 

genvalgt. 

d. 2 revisorer: Flemming Jensen og Margot Jensen blev begge genvalgt. 
       

 

Pkt. 8 Eventuelt:  
 

Gunner Jørgensen opfordrede de fremmødte til at besøge hjemmesiden www.bevarmejlflak.dk 

og læse nogle af de mange indlæg omkring den planlagte havvindmøllepark på Mejlflak. 

 

Ebbe Olsen påpegede det åbenlyst urimelige i at Norsminde Lystbådehavn kunne opstillet 

skæmmende skilte og reklamer langs stranden, men vi ikke kunne få lov til at opstille bænke. 

 

Der blev forespurgt på mobildækningen langs kysten. Konklusionen var at det var afhængigt 

af teleudbyderen. Det blev opfordret til at man på de respektive generalforsamlinger 

debatterede de forskellige teleselskabers dækning i områderne, for derefter at vurdere 

behovet for yderligere tiltag fra OFUs side. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede herefter generalforsamlingen. 

Formanden takkede dirigenten for god og kyndig ledelse af generalforsamlingen. 

 

Formanden sagde tak til Finn Holm for mange års tro tjeneste. 

 

 

 

http://www.bevarmejlflak.dk/
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Odder den. 30 april 

 

Claus Kjeldsen 

 

 

 

 

 
            Niels-Ulrik Bugge                            Flemming Mouritsen                         Ingrid Rosenbæk 
                      Formand                                                       Kasserer                                           Best. medl. 

 

 

 

 

              Erik Bargsteen                                           Finn Holm                                  Claus Kjeldsen 
                  Best. medl.                                                              Best. medl.                                                      sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
      

 

 

                                     Odderkystens Fællesudvalg 

 

Referat fra:     Be  
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Referat:    Ordinær generalforsamling 29. april 2015 på Odder Parkhotel. 

 

Deltagere: De tilsluttede foreninger repræsenteret ved i alt 35 fremmødte medlemmer. 

Velkomst: Formanden, Niels-Ulrik Bugge bød velkommen og indledte mødet, med en særlig 

velkomst til Ole Ørnstrand fra støtteforeningen ”BEVAR DE KYSTNÆRE 

HAVMILJØER”. Efter Ole Ørnstrands orientering gik formanden over til dagsordenen: 

    

1. Valg af dirigent.  

Ruben Andersen blev foreslået og valgt, og han konstaterede herefter at generalforsamlingen 

var lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig. 

  

2. Referat: fra generalforsamlingen den 30. april 2014 blev godkendt uden bemærkninger. 

  

3. Beretning: Formanden oplæste den skriftlige beretning der var udsendt med indkaldelsen 

og er optrykt i bladet Odderkysten. Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskab: Kasserer Flemming Mouritsen gennemgik det omdelte regnskab. Regnskabet 

blev  godkendt. 

               

5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen havde ingen forslag modtaget. 

 

6. Budget: Flemming Mouritsen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2015, der 

godkendtes uden kommentarer, kontingentet uændret. 

 

7. Valg iht. vedtægterne: 
a. Kasserer: Flemming Mouritsen genvalgt. 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Flemming Jensen nyvalgt Ingrid Rosenbæk genvalgt. 

c. 2 suppleanter: Henning Madsen (1.suppleant) Thorkild Daugaard (2.suppleant) genvalgt. 

d. 2 revisorer: Jens Arne Helenius (Grundejerforeningen Skovsager) nyvalgt og Margot 

Piltoft Jensen genvalgt. 
       

 

Pkt. 8 Eventuelt: Sten (Dyngby hage): Spurgte til vedligeholdelsen og opsætningen af 

trygfondens skilte. Ingrid Rosenbæk mente at ansvaret lå hos politiet. Der blev spurgt ind til 

status på opstillingen af bænke langs kysten. Formanden lovede at kontakte naturstyrelsen 

igen. Kysing Næs Nord meddelte at naturstyrelsen har godkendt opstillingen af borde, stole, 

grill, og motionsredskaber (andre steder). Kysing Næs Nord opfordrede bestyrelsen til at 

gøre noget ved de for høje ejendomsvurderinger i Odder kommune. Formanden lovede at 

bestyrelsen vil se på problematikken, men mente at det vil blive svært. 
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Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen. 

Formanden takkede dirigenten for god og kyndig ledelse af generalforsamlingen, og takkede 

for god ro og orden. 

 

 

 

 

 
Odder 30.04.2015 

 

 

Claus Kjeldsen 

 

 

                   Niels-Ulrik Bugge                    Flemming Mouritsen                    Ingrid 

Rosenbæk 
                           Formand                                                             Kasserer                                             Best. medl.                                                                             

 

 

 

 

                    Flemming Jensen                          Gunner Jørgensen                       Claus 

Kjeldsen 
                                      Best. medl.                                                      Best. medl.                                                          Sekretær 
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Referat:    Ordinær generalforsamling 26. april 2016 på Odder Parkhotel.

Deltagere: De tilsluttede foreninger var repræsenteret ved i alt 33 fremmødte medlemmer.
Velkomst: Formanden, Niels-Ulrik Bugge bød velkommen. Aftenen blev indledt med, at vores webmaster
Gunner Jørgensen orienterede om vores nye hjemmeside.

1. Valg af dirigent. 
Ruben Andersen blev foreslået og valgt, og han konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

2. Referat: fra generalforsamlingen den 29. april 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Beretning: Formanden oplæste den skriftlige beretning der var udsendt med indkaldelsen
og er optrykt i bladet Odderkysten. Beretningen blev godkendt. Det blev foreslået at bestyrelsen lægger
bestyrelsesansvarsforsikringens indhold ud på hjemmesiden.

4. Regnskab: Kasserer Flemming Mouritsen gennemgik det omdelte regnskab. Regnskabet blev  godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen havde ingen forslag modtaget.

6. Budget: Flemming Mouritsen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2016, der godkendtes uden
kommentarer, kontingentet er uændret.

7. Valg iht. vedtægterne:
a. Formand: Niels-Ulrik Bugge genvalgt.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Kim Jensen nyvalgt, Gunner Jørgensen genvalgt.
c. 2 suppleanter: Henning Madsen (1.suppleant) Thorkild Daugaard (2.suppleant) genvalgt.
d. 2 revisorer: Margot Piltoft Jensen genvalgt, Viggo Eslund nyvalgt.

Pkt. 8 Eventuelt:
Amstrup Ege spurgte til  proceduren for søgning om tilladelse etablering af hastighedsregulering.  Bugge
svarede at grundejerforeningen burde starte med at kontakte Odder Kommune.
Bakkens Grundejerforening: Der blev spurgt til problemerne med høje træer i grundejerforeningerne. Det
blev forslået, at man opfordrede grundejerne til at fælde eller beskære deres høje træer. 
Dyngby Overgård: Der blev spurgt til opsætningen af Hjerteforeningens ruteafmærkning. Det blev oplyst at
Hjerteforeningen har søgt og fået godkendelse til opstillingen.

Dirigenten sluttede herefter generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Odder 26.04.2016

Claus Kjeldsen

                   Niels-Ulrik Bugge                    Flemming Mouritsen                    Ingrid Rosenbæk
                           Formand                                                             Kasserer                                                   Best. medl.                                                 

                    Flemming Jensen                          Gunner Jørgensen                       Claus Kjeldsen
                                      Best. medl.                                                                Best. medl.                                                          Sekretær











ORI & II J Ac

Odderkystens fællesudvalg
Referat: Ordinær Generalforsamling fredag den 14. august 2020 på Odder Parkhotel.
Deltagere: 2 stemmeberettigede medlemmer fra de fleste af foreningens medlemsforeninger samt
indbudte gæster i anledning af foreningens 50 års jubilæum.
Velkomst: Formanden Niels-Ulrik Bugge bød velkommen og gik herefter over til den ordinære
generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Ruben Andersen blev valgt og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet
iht. foreningens vedtægter, men burde have været afholdt i april måned. Da forsinkelsen skyldtes
den igangværende Corona-krise besluttedes det enstemmigt at betragte generalforsamlingen som
lovlig afholdt.
2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling den 29. april 2019:
Referatet blev enstemmigt godkendt.
3. Beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed i det forløbne år:
Formanden oplæste den skriftlige beretning der var udsendt med indkaldelsen og optrykt i bladet
'’Odderkysten”,

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Kassereren gennemgik regnskabet, der herefter blev enstemmigt godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der var indkommet følgende forslag:
"Den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiges dl at bevilge økonomisk diskud på indtil 10% af
udgifterne til etablering af badebroer og lignende under forudsætning af, at disse er tilgængelige for
offendigheden.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Behandling af forslag til budget for det igangværende regnskabsår samt fastsættelse af
kontingent for dette:
Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget, der blev enstemmigt godkendt.
Kontingentet forbliver uændret: Kr. 5,00 pr. foreningsmedlem, min. kr. 500,00 pr, forening.
7. Valg ihL vedtægterne:
a. Formand: I stedet for Niels-Ulrik Bugge, der efter 22 år ”i formandsstolen” ikke ønskede genvalg
nyvalgtes Gunner Jørgensen.
b.To bestyrelsesmedlemmer: Kim Jensen genvalgtes enstemmigt. 1 stedet for Ingrid Rosenbæk, der
havde meddelt, at hun af helbredsmæssige årsager ønskede at udtræde af bestyrelsen og i stedet for
Gunner Jørgensen, der netop var valgt som ny formand nyvalgtes Viggo Eslund og Vagn
Christensen.
c. To suppleanter: I stedet for Henning Madsen og Karen Kappel Andersen der ikke ønskede genvalg
nyvalgtes Jacob Færgemann Nielsen og Torben Frisch
d. To revisorer: Margot Piltoft Jensen genvalgtes enstemmigt og i stedet for Viggo Eslund, der netop
var indtrådt i bestyrelsen nyvalgtes Niels-Ulrik Bugge enstemmigt.
8. Eventuelt:
Der "udspandt sig en timelang debat om rigtig mange emner f. eks. "vedligeholdelse af de opstillede
bænke”,"opfordring til forhandling med Odder Kommune”, "parkeringsproblemer”, ’’støvgener”,
”den kommende kattegatforbindelse", "urenset kloakvand i havet” og "redningsbåden"
Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen, hvorefter formanden takkede'dirigenten for god og
myndig ledelse af denne.

Som dirieent:

uben Ånde



Odderkystens Fællesudvalg ordinær generalforsamling    16-06-2021 

 

Referat af ordinær generalforsamling på Odder Parkhotel, onsdag 16 juni 2021 kl 

18.00 

 

Der kan deltage 2 personer fra hver forening, ønskes spisning kræves tilmelding, der deltog 

25 personer, 23 personer deltog i spisningen efterfølgende. 

 

Efter velkomst ved formand, Gunner Jørgensen, gik man over til generalforsamlingen,  

 

Pkt 1: valg af dirigent, Ruben Andersen valgt, og han konstaterede generalforsamlingen 

lovligt indvarslet, dog senere end vedtægterne siger, men pga covid-19 kunne 

generalforsamlingen godtage dette tidspunkt på året. Generalforsamlingen var dermed også 

beslutnings dygtig. 

 

Pkt 2: Referat fra sidste generalforsamling 14-8-2020, blev godkendt. 

 

Pkt 3: Formandens beretning som Gunner Jørgensen, har valgt at oplæse deles, så hvert 

emne gøres færdig med kommentar og spørgsmål efterfølgende inden nyt punkt læses op. 

 

Spildevandsudledning ved Saksild. 

Kirsten spørger hvor røret kommer ud ? Det gør røret ved Saksild Strandcamping. 

Odder Kommune har godkendt Spongs Å til at tage overløb af spildevand,der foretages 

måling i Spongs Å har byrådet besluttet efter debat. 

Eurofins tager prøver af spildevand ved Spongs Å og ved Bondehuset i Saksild. 

Spildevandet i Odder Kommune og Horsens Kommune drives i et fælles selskab Samn. 

Hvis der kommer info fra andre grundejerforeninger, kan disse oplysninger sendes til 

Odderkysten Fællesudvalg som kan lægge info på hjemmesiden. Send info til formanden. 

 

Bænke langs Odderkysten. 

Der er opsat 25 bænke i alt. Flemming Jensen har været rundt for at vedligeholde bænkene. 

Ved Østpassagen 31, sander bænken til engang imellem, og andre gange forsvinder sandet 

under bænken, der efterfyldes med sten eller andet mere fast materiale. 

Kysing Næs, bænk flyttet, men der stikker træ-stumper fra benene, op over jorden, ca 15 cm 

høje, der kan være til gene for gæster ved stranden. Odderkysten Fællesudvalg retter op på 

sagen. 

 

Oversigt over hvilke veje der er tilknyttet de enkelte foreninger. 

Kim Jensen har lavet oversigts kort, til glæde for medlemmer og ejendomsmæglere. 

Oversigten kan findes på hjemmesiden. 

 

Trafikkampagne. 

Der ønskes en bedre trafikkultur med de nye skilte, og gerne mere hensynsfuld kørsel i 

medlemsforeningerne, der en positiv respons i de forskellige foreninger, tilsyneladende 

virker det på både personbiler og lastbiler. 

En enkelt har talt med en Postnord medarbejder, der siger at de har lov til at køre 30 i timen, 

af ledelsen i Postnord. Nogle af de nye skilte angiver 20 km i timen 



Flere steder er der max 40 i timen skilte, Chr Petersensvej har spurgt om 30 km i stedet for 

40 km i timen, intet afgjort endnu. 

 

Bladet Odderkysten. 

Gerne flere annoncer fra Saksild butikker. Gerne flere artikler fra medlemsforeninger. 

Grundejerforeningen Kysingnæs har modtaget ca 22.000 kr i tilskud til badebroer, og de 

laver artikel til bladet næste år ( har allerede lavet artikel og afleveret til formanden ) 

 

Vindmøller på Mejlflak. 

Der er ingen tvivl om at Odderkysten helst er fri for vindmøller på Mejlflak. Selvom der er 

kommet afslag om mindre afstand fra vingespids til havet, fortsætter projektet oplyser 

European Energy. 

Formanden efterspurgte mandat til fortsat arbejde mod vindmøllerne, flere ville vende tilbage 

efter egne generalforsamlinger om der kan stilles mandat. Niels Ulrik Bugge mente at der, 

for en del år siden, blev givet mandat til at arbejde mod at der bliver opstillet vindmøller på 

Mejlflak, på en ekstraordinær generalforsamling. 

Formanden tolker det som Odderkystens Fællesudvalg har mandat til at arbejde videre mod 

opstilling af vindmøller på Mejlflak. 

 

Saksild Strand Badehotel. 

Århus Kommune kan ikke få økonomien til at hænge sammen på badehotellet, derfor kan et 

salg af badehotellet på komme tale. 

Odderkysten Fællesudvalg vil arbejde mod den ekstra trafik i området. 

Peter Kvist har på vegne af 5 foreninger sendt et brev til Odder Kommune hvor de er imod 

projektet, bla. grundet øget trafik. Odder Kommune bør lave et oplæg, med hvilke fremtidige 

aktiviteter kommunen ønsker, for området Chr. Petersensvej og Saksild Badehotel. 

Odderkystens Fællesudvalg, vil arbejde på, at hjælpe de foreninger der bliver berørt af disse 

aktiviteter. 

Lokalplan (3027) skal/bør ændres, særligt i forhold til trafikken, dog bør de forskellige 

interessenter, høres så tidligt så muligt inden noget besluttes.  

Der har tidligere været forespørgsel om nye grunde og parkering ved Chr Petersensvej, og 

disse er ikke blevet til noget da projektet blev halveret, og dermed mindre økonomisk 

attraktiv. 

Lokale generalforsamlinger skal have et punkt på dagsordenen, om Saksild Strand 

Badehotel, hvis noget omkring Badehotellet skal besluttes, og ikke en orientering under 

eventuelt. 

Odderkysten Fællesudvalg kunne ikke opnå fælles mandat, så indtil videre hjælper 

Odderkysten fællesudvalg, der hvor det giver mening. 

 

Kattegatforbindelsen. 

Forbindelsen har fyldt en del, på bestyrelsesmøder i Odderkystens Fællesudvalg. 

Kim Jensen svarer på et spørgsmål, at naturen vil påvirkes uanset hvilken løsning 

Kattegatforbindelsen måtte vælge. “Skovsager” grundejerforening er imod linjeføring.  

Der er ikke et entydigt for eller imod Kattegatforbindelsen. 

Skovgårdsparken roser Gunner Jørgensens skriv til Odder Byråd, Trafikministeriet, 

Vejdirektoratet, og Kattegat-Komiteen. Odder borgmester mener vi bør vente med input til 

projektet færdig behandlet i løbet af 2021. 

I bladet er enkelte indlæg om Kattegatforbindelsen fra lokale politikere. 



Der gives ikke mandat fra alle foreninger, men der tolkes at generalforsamlingen giver lov til 

at arbejde videre, og Odderkystens Fællesudvalg skal være aktive for at påvirke 

linjeføringen. 

 

Sluttelig takkede formanden alle der har gjort en indsats for Odderkystens Fællesudvalg og 

ønskede alle en god sommer. 

 

Pkt 4: Aflæggelse af revideret regnskab, ved kasserer Flemming Mouritsen.  

Flemming gennemgik regnskabet, der kom enkelte spørgsmål bla. lidt om forsikringen, om 

en bil der fik skade på vejbump, men der manglede dokumentation og sagen gik i sig selv 

igen.  

Gunner har lagt et stort arbejde i at få bladet lavet og solgt annoncer, hvilket gav spørgsmål 

om momspligt og skattepligt, Flemming forklarede at når omsætning overstiger 50.000 kr pr 

år skal foreninger have et cvr nummer, hvilket nu er registreret rigtigt.  

Der blev spurgt til administrationsomkostninger, og Flemming gav en fyldest forklaring.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Pkt 5: Indkomne forslag. Rude Strand Grundejerforening (RSG) har fremsendt forslag den 

21-5-2021. 

De foreslår at få et dialogmøde med Odder Kommune, om driften at strandene, mht 

oprydning fjerne både og andre efterladte genstande, RSG synes ikke de er blevet taget 

seriøs ved Odder Kommune, på et møde de selv havde med Odder Kommune.  

Gunner vil gerne deltage for Odderkystens Fællesudvalg i et dialogmøde, evt årligt, for at 

følge op på, om der er nået de ting som bliver iværksat. 

Dirigenten mener ikke forslaget er modtaget rettidigt, og ikke udsendt sammen med 

indkaldelsen til generalforsamlingen, og kan derfor ikke besluttes. 

Dog var der enighed om at bestyrelsen kan arbejde videre med at få et dialogmøde med 

Odder Kommune. 

 

Pkt 6. Budget ved Flemming Mouritsen. 

Der er ydet tilskud til badebroer, efter budgettet er lavet, derfor vil der komme et større 

underskud end i det udsendte budget. 

Der foreslås uændret kontingent. 

 

Pkt 7: Valg iht til vedtægter. 

På valg er: 

A: Kasserer Flemming Mouritsen, genvalgt 

Valg af 2 bestyrelses medlemmer 

B: Flemming Jensen, genvalgt, Viggo Eslund, genvalgt 

Valg af 2 suppleanter 

C: Jacob Færgemand Nielsen, 1. suppleant, genvalgt, Torben Frisch, 2. suppleant genvalgt 

Valg af 2 revisorer 

D: Margot Piltoft Jensen, genvalgt, Niels-Ulrik Bugge, genvalgt. 

 

Pkt 8: Eventuelt, Bestyrelsen blev spurgt om en præsentation. 

Kim Jensen, fra Foreningen af Grundejere i Saksild Plantage 

Flemming Jensen, fra Dyngby Lyngs Vej og Grundejerforening 

Gunner Jørgensen, fra Saksild Strand Ejerlaug 





    

  
  

  
  

  
  

    
  
  

  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  finansiere de andre aktiviteter i medlemmernes interesse.
Skovgårdsparken i syd. Bladet er giver et pænt overskud som er med til at 
og annoncer fra det lokale handelsliv. Bladet omdeles fra Mariendal i nord til 
Det er blad nr 51 der er udgivet i år, bladet er på 52 sider med aktuelle emner 
Bladet Odderkysten.

Der arbejdes fortsat på at få hastigheden bragt ned til 20 km i timen.
modtaget tilladelse ved Odder Kommune og Politiet.
Der blev spurgt om lovligheden af skiltene, og svaret er at der er søgt og 
positive skilte.
Ubrugte skilte vil foreningen gerne have retur, for andre kan få glæde af de 
lavere hastighed, gerne 20 km i timen.
til at skubbe i retning af en bedre trafikkultur i sommerhusområderne, lig med 
Der er i 2021 lavet 100 skilte i samarbejde med Ole Grøn, som skal være med 
Trafikkampagne.

godkendt af Naturstyrelsen og Odder Kommune
Der blev spurgt om bænkene er lovlig opstillet, svaret er at alle bænke er 
2021.
Alle bænke er vedligeholdt af Flemming Jensen, i løbet af sensommeren
Bænke langs Odderkysten.

op.
Beretningen aflægges punktvis og hvert emne drøftes inden nyt punkt læses 

Pkt 3. Beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed i det forløbne år.

Referat godkendt af forsamlingen
Pkt 2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling den 16. juni 2021.

generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutnings dygtig.
Ruben Andersen foreslået og valgt, Ruben konstaterede at 

Pkt 1. Valg af dirigent:

generalforsamlingen.
Efter velkomst ved formand Gunner Jørgensen, gik man over til

tilmelding. Der deltog 26 personer inkl bestyrelsen.
Der kan deltage 2 personer fra hver medlemsforening, ønskes spisning kræves 

2022 kl 18.00
Referat af ordinær generalforsamling i Boulstrup Forsamlingshus torsdag 28. april 

Odderkystens Fællesudvalg ordinær generalforsamling 28. april 2022



 Vindmøller på Mejlflak. 
 I mere end 10 år, har det spøgt med mulig opstilling af 20 vindmøller på 
 Mejlflak i Århus Bugt, dette projekt er opgivet af European Energy i løbet 
 2021, der ikke har kunnet sikre en god økonomi i projektet, efter afslag om at 
 sænke afstanden fra vingespids til 14 meter over havet mod 20 meters 
 afstand i den oprindelig ansøgning. 
 Nye ansøgning skal minimum have en afstand på 16 km fra kysten. 
 Kommer der nye ansøgninger vil kampen mod havnære vindmøller fortsætte, 
 her tænkes især vindmøller omkring Tunø. 
 Odderkysten Fællesudvalg støtter op om energi øer. 
 Jacob Færgemand Nielsen opfordrer til et åbent sind, mht fremtidig 
 energiproduktion. 

 Dialogmøde med Odder Kommunalbestyrelse den 21. september. 
 Mødet afholdtes i Boulstrup Forsamlingshus, 12 af de daværende medlemmer 
 af kommunalbestyrelsen og 18 foreningsmedlemmer deltog i mødet. Sven 
 Weel Jensen, fra foreningen Bevar de kystnære havmiljøer, gav en god 
 orientering om vindmøller på Mejlflak, stor ros til Sven for indlægget. 
 Der ønskes en bedre dialog mellem Odder Kommune og Odderkystens 
 Fællesudvalg, og der satses på et årligt møde fremover. 
 Der har været markvandring den 30. oktober ved Chr Petersensvej med 
 CC-Green som fortalte om deres projekt med 69 sommerhuse på opfordring 
 af Uffe Jensen, Saksild Badehotel er sat til salg, og der vil nok ske forandring 
 når hotellet bliver solgt. 
 Gunner Jørgensen foreslog en ny vejføring via Dyngby, forslaget blev opslået 
 på facebook og 83 har syntes godt om forslaget. 

 Møde med Miljø, Teknik og Klimaudvalget, (m.t.k) 
 10. november afholdtes et møde med Odder Byråd, m.t.k udvalget, Flemming 
 Jensen, Jacob Færgemand Nielsen, Helle Lykke Jørgensen og Gunner 
 Jørgensen, deltog fra Odderkysten Fællesudvalg, formand Ole Lyngby 
 Pedersen og Elwin Hansen deltog fra m.t.k udvalget. 
 På mødet drøftes, indkørsel til nyt sommerhusområde, parkeringsforhold, 
 drænproblemer, sti ved Spongså,fra nyt sommerhusområde til stranden. 
 Kommune tilbød at private veje kan få billigere asfalt, hvis det aftales med 
 kommunens entreprenør, når de alligevel er i området. 
 Kommune forventer at boldbanen ved Rude Strand bevares. 

 Møde med Kresten Bjerre, ny formand Klima og planudvalget. 
 Møde den 23. marts 2022 med Kresten Bjerre, for en opfølgning af mødet den 
 10. november 2021. 
 Kresten Bjerre støtter ikke forslaget om en ny vejføring via Dyngby, til nyt 
 sommerhusområde ved Chr Petersensvej, bla grundet økonomi. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  tidspunkt.
skal danne grundlag for en politisk beslutning i Folketinget på et senere 
I løbet af foråret 2022 vil Vejdirektoratet offentliggøre forundersøgelsen, som 
også siger at vejen skal i tunnel de første 300-400 meter fra kysten.
foreslået af Odderkystens Fællesudvalg, Kresten Bjerre har en plan B, som 
Nuværende forslag går i land ved Dyngby og ikke ved Gyllingnæs som
til at påvirke at linieføring genere færrest mulige omkring Odderkysten.
bygges en mulig Kattegatforbindelse, men foreningen vil om muligt være med 
Det er ikke Odderkystens Fællesudvalg der kan bestemme om der skal 
Kattegatforbindelsen.

indsigelser mod klapning af slam i Århus Bugt.
Kysing Næs har indgået aftale med Ajstrup området, om at komme med 
omkring medlem foreningernes badestrande, og forurene disse strande. 
slam/jord der kan indeholde tungmetaller, som kan flyde ud i badevandet 
Foreningen og Odder Kommune bør komme med indsigelser mod klapning af 
klapning af slam i Århus Bugt, det er der ikke.
Mette spørger om Odderkystens Fællesudvalg har gjort nogen indsats, mod 
tømning af skraldespande.
Odderkystens Fællesudvalg skal ikke arbejde for at fremme hyppighed af
Udlejere skal selv løse affaldsproblemer.
lejes ud.
sommerhus, svaret er at Odderkysten ikke kender antallet af sommerhuse der 
Der spørges om man kender fordelingen, af hvor mange der udlejer deres 
sommerhus ud tilkøbe en større skraldespand, eller betale for ugetømning. 
kan skabe unødig gene for beboerne i området. I stedet kan de der lejer deres 
lørdagen, har ingen interesser for de sommerhusejere der ikke lejer ud, og det 
Forslag om ekstra tømning af skraldespande ved udlejningshuse om
fraktioner og nye tiltag vil komme fra Odder Kommune.
vides ikke for nuværende, men senest i 2024, skal der sorteres i flere 
Miljøstationen ved Chr Petersensvej er nedlagt, hvad der skal ske i fremtiden 
foreninger, når der arbejdes for lokale mærkesager. hvilket der stræbes efter. 
Henrik spørger til om Odderkysten Fællesudvalg koordinerer, med lokal 
forhold til første udspil.
sommerhusgrunde ved Campingpladsen, er projektet sænket en halv meter i 
En anden tilføjer at tidlig dialog kan give et positivt udfald, ved de nye 
svaret er han er fra de Radikale.
Jacob Færgemand Nielsen spørger om Kresten Bjerre’s politiske ståsted, 
Dialogen med Kresten Bjerre og klima og planudvalget fortsætter.
politikernes side.
området meget større, end lovet af politikerne i 2017, dette er et løftebrud fra 
sommerhusgrunde, men med Saksild Badehotel i spil bliver belastningen i
der maksimalt må belastes med 69 nye sommerhusgrunde mod først 130 nye 
I 2017 blev der på en markvandring i området ved Chr Petersensvej aftalt at 



  
  
  
  

  
  
  
        
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

 Der har været indtægter for  102.149,40 kroner 

 Ordinære udgifter for  64.104,51 kroner 

 Fællesudgifter for  86.490,28 kroner 

 Resultat før skat  -48.445,39 kroner 

 Skat  6.797,00 kroner 

 Resultat efter skat  -41.648,39 kroner 

 Aktiver/passiver  578.144,45 kroner 

 Forsikringen er blevet dyrere pga en forening mere er kommet på. 
 Regnskabet blev godkendt. 

 Pkt 5. Behandling af indkomne forslag 
 Der er ingen forslag at behandle. 

blevet delt i ordinære- og fællesudgifter
Flemming Mouritsen fremlagde regnskabet, der for at synliggøre udgifterne er 

Pkt 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Beretning blev godkendt.

alle en god sommer.
Formanden takkede alle der har gjort en indsats for foreningen, og ønskede 
Til slut

Medvirker til at Odderkysten er et attraktivt område.
Odderkysten Fællesudvalg har kontakt med Odder Kommune.
Bladet Odderkysten
forening.
området, og aktiviteter, foreningerne kan komme med nyt fra deres egen 
Fælles hjemmeside, www.odderkystensfaellesudvalg.dk, indeholder info om 
erhvervsansvar, og arbejdsskadeforsikring.
Der er gratis medlem forsikring, der dækker, bestyrelsesansvar, 
Medlemsfordele.

ikke støtte op om  forslaget fra Odderkysten Fællesudvalg.
Ole Nielsens forening, Skovsager, er imod en Kattegatforbindelse, og kan 
prøver at påvirke linjeføring af en mulig Kattegatforbindelse.
Der tolkes at der stadig er opbakning til at Odderkystens Fællesudvalg fortsat 

http://www.odderkystensfaellesudvalg.dk/


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  af vejbump.
Vejbump, Odderkystens Fællesudvalg giver op til 25% i tilskud for etablering
Kim Jensen foreslår ingen vedligehold, huller i vejen giver nedsat hastighed. 
typer belægning og deres egenskaber mod støv.
Gunner opfordrer Helle til at skrive et lille indlæg til Bladet om de forskellige 
Strand afprøver forskellige belægninger.
Helle har talt med Odder Kommune der har foreslået kirkegårds-ral, Rude 
Kampagneskilte er med til at påvirke lavere hastighed, men er ikke et påbud. 
en ny lov er muligvis på vej som giver mulighed for kun 20 km i timen. 
Der kan ikke umiddelbart godkendes lavere hastighed end 30 km i timen, men 
lang tid.
støvdæmpende middel der sprøjtes på vejene, men holder heller ikke særlig 
hastighed, sprøjte vand på vejene, har dog begrænset virketid, Dustex
Der tales om støv fra grusveje, hvad kan hjælpe mod støvet, nedsat

Pkt 8: Eventuelt.

Niels-Ulrik Bugge, genvalgt,
Margot Piltoft Jensen, genvalgt,

d: 2 revisorer
  Torben Frisch, modtager ikke genvalg

Mette Mølgaard, nyvalgt,
Jacob Færgemand Nielsen, genvalgt,

c: 2 suppleanter
  Vagn Christensen, genvalgt,

Kim Jensen, genvalgt,
b: 2 bestyrelsesmedlemmer

  Gunner Jørgensen, genvalgt
a: formand
På valg er

Pkt 7. Valg iht. vedtægterne.

Forslaget om ny kontingentopkrævning og budget blev godkendt.
7 kroner pr medlem, dog minimum 700 kroner pr forening.
Nyt forslag:
forening.
tidligere er der opkrævet 5 kroner pr medlem, dog minimum 500 kroner pr 
kommer ny aktivitet. Forslag til ny kontingent,
budgetsat i 2022, det er fordi beløbet i 2021, er et engangsbeløb, indtil der 
Ole Nielsen, Skovsager, spørger hvorfor, bevar kystnære havmiljøer, ikke er 
kroner.
Flemming Mouritsen fremlagde budgettet der viser et overskud på 7856

  fastsættelse af kontingent for dette
Pkt 6. Behandling af forslag til budget for det igangværende regnskabsår, samt



Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet ti! formanden som
takkede dirigenten for kyndig ledelse af generalforsamlingen, og gav en
vingave til dirigenten.

fngént: /
ujzen Andersen

Bestyrelse:
Gunner Jørgensen

HAAJUSåAAAĴ
Referent:
Viggo Eslund g Jen

Zméegi

Flemming Mouritsen

Ki n

-/ .;

Vagn Christensen

mk CMku



Odderkystens Fællesudvalg ordinær generalforsamling 20. april 2023

Referat af ordinær generalforsamling i Boulstrup Forsamlingshus torsdag 20. april 
2023 kl 18.00

Der kan deltage 2 personer fra hver medlemsforening, ønskes spisning kræves 
tilmelding. Der deltog 26 personer inkl bestyrelsen. Fra bestyrelsen havde Kim 
Jensen meldt afbud.

Efter velkomst ved formand Gunner Jørgensen, gik man over til 
generalforsamlingen.

Pkt 1. Valg af dirigent: 
Per Ringgaard foreslået og valgt, Per konstaterede at generalforsamlingen er 
lovligt, indvarslet og beslutningsdygtigt, dog havde han lidt ændringer vedr 
punkt 7 valg: 
A valg af kasserer, 
B: valg af medlemmer til bestyrelsen
C: valg af suppleanter til bestyrelsen
D: valg af revisorer

Pkt 2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling den 28.april 2022.
Referat godkendt af forsamlingen

Pkt 3. Beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed i det forløbne år,   
beretningen aflægges punktvis og hvert emne drøftes inden nyt punkt læses 
omen, Gunner fremlægger beretningen

Bænke langs Odderkysten.
Alle bænke er vedligeholdt af Flemming Jensen, i løbet af sensommeren  
2021. 
Enkelte bænke mangler lidt opfyld, for at alle kan bruge bænkene.

Trafikkampagne.
Der er i 2021 lavet 100 skilte i samarbejde med Ole Grøn, som skal være med
til at skubbe i retning af en bedre trafikkultur i sommerhusområderne, lig med 
lavere hastighed, gerne 20 km i timen.
Det er de lokale grundejerforeninger som skal sørge for at få sat skiltene ud 
igen, når trafikken stiger i sommerhusområderne.

Bladet Odderkysten.
Det er blad nr 52 der er udgivet i år, bladet er på 52 sider med aktuelle emner 
og annoncer fra det lokale handelsliv. Bladet omdeles fra Mariendal i nord til 



Skovgårdsparken i syd. Bladet giver et pænt overskud, som giver mulighed 
for at igangsætte aktiviteter i medlemmernes interesse.
Bladet skal afhentes ved Kim Jensen på Rudevej 50, 8300 Odder.
Bladet omdeles af de enkelte lokalforeninger, og gerne i en periode med tørt 
og godt vejr, for at Bladet ikke ligger i en våd postkasse.
Bladet fortjener god omtale ved de handlende for at de fortsat tegner 
annoncer og alle andre.

Vindmøller på Mejlflak.
Projektet med vindmøller på Mejlflak er sat i bero, og ved fremtidige 
vindmølleprojekter i Odderkysten Fællesudvalgs område, har Odder 
Kommune mulighed for at bruge sin vetoret, for at bevare de uberørte 
kystnære områder.
På dialogmødet med Odder Byråd var der et forslag om 1 stor vindmølle ved 
Tunø, i stedet for de 10 ældre vindmøller, som står der i dag.

Saksild Badehotel og udstykning ved Chr. Petersensvej.
Køber af Saksild Badehotel, John Fohlmann Christensen med 
holdingselskabet W1 ApS, har deponeret købesummen, som først kan frigives
når købers krav er opfyldt.
Badehotellet er ca 3000 m2 for nuværende og i udbuddet lægges der op til en
samlet bebyggelse på ca 6000 m2, der endnu ikke er lavet et færdigt projekt.
Der var enkelte kommentarer omkring, hvad hotellet/ferieboliger skal benyttes
til, om det er private ferieboliger eller mere et ferieland med tilhørende 
spisesteder.
DN er opmærksom på projektet.
C.C.Green har et projekt med 69 sommerhuse ved Chr. Petersensvej, 
tidligere var der lagt op til 159 sommerhuse, men efter en “markvandring” er 
det reduceret til de nuværende 69 grunde. Dette er positivt for området, men 
med mulighed for at få en del flere sommerboliger ved Badehotellet, vil 
belastningen af vejnettet være lige så stor som ved det første projekt, med 
159 sommerhuse.
Kresten Bjerre lovede på dialogmøde den 30. november 2022 at lave en ny 
trafiktælling på Chr. Petersensvej i uge 29, 2023, i stedet for den første 
trafiktælling efter sommerferien i 2021.

Kattegatforbindelsen.
Folketinget har indtil videre sat projektet i bero, mens yderligere 
undersøgelser står på. Den 8. maj skal der være en høring i Folketinget om 
Kattegatforbindelsen.
Odderkystens Fællesudvalg vil gerne være med til at påvirke placeringen, 
hvis ikke projektet kan udelukkes i vort område. Ved det første dialogmøde 
udtalte tidligere borgmester Uffe Jensen, at der ikke er fastlagt et bestemt 
sted for landgang af Kattegatforbindelsen.



Salmklapning ved Fløjstrup.
Århus Havn havde gerne sendt “giftig slam” fra udvidelsen af Århus Havn til 
Fløjstrup, hvor der skal være et hul efter sandsugning. Borgmester Lone 
Jacobi har set sagen og taget den til efterretning og ikke gjort mere. Vi mener,
at Odder Kommune er for passiv i denne sag.
Århus Kommune har indtil videre stoppet slam klapning ved Fløjstrup. Det er 
Kystdirektoratet som har været med til at stoppe slam klapning.
Opgravning fra Århus sejles til Norsminde og fordeles på en 750 meter lang 
strækning fra Norsminde og til stranden ved NJF, det er “bypass” og ikke slam
klapning, dette kan lovligt gøres indtil 2027, ved Hou er der et dybt hul som 
muligvis kan gøres lovlig til slam klapning. Vi håber Århus kan finde et andet 
egnet sted at komme af med slammet, eller det kan indbygges i projekt 
havneudvidelse, sagen er ikke lukket blot henlagt indtil videre ifølge Peter.
Der har været et møde på Århus Rådhus omkring havneudvidelsen, men det 
har mest været modstanders synspunkter som har været fremme i pressen.

Dialogmøde 30. november 2022.
Der har været dialogmøde med Odder Byråd på Saksild Strand Badehotel 
den 30. november 2022.
I 2022 har Hans M. Lauritsen fra Renosyd, et godt indlæg om affaldssortering 
i sommerhusområder fra 2024, efter 1. marts 2024 skal der i Odder Kommune
sorteres i 10 fraktioner.
Derefter var der et godt indlæg af Keld Linå-Jørgensen om havmiljøet langs 
Odderkysten.
Status omkring Vindmøller og Kattegatforbindelsen.
Kresten Bjerre kom med oplæg om klimatilpasning i Odder Kommune og 
reduktion af CO2.
Vi er enige om at et årligt dialogmøde med Odder Byråd skal fortsætte.

Medlemsfordele:
Der er gratis fælles forsikring af grundejerforeninger, som er meget attraktivt.
Hjemmeside www.odderkystenfaellesudvalg.dk,  med mange informationer, 
bla fra lokale grundejerforeninger, husk at give Gunner besked når der sker 
ændringer i bestyrelser, eller andet så det opdateres på hjemmesiden.
Bladet som omdeles til medlemmerne i Odderkysten Fællesudvalg

Jacob Færgemand Nielsen talte for et bedre havmiljø, der er ved at blive lavet
nogle stenrev ved Hou og Dyngby, disse støttes af , bla Velux, der er givet ca 
et par millioner kroner i støtte fra fonde

Mette A. Mølgaard orienterede om dykker-ture ved Lillebælt, hvor der også er 
plancher med info for et bedre havmiljø, Der kan måske laves noget lignende i
Odder Kommune.



Til slut
Formanden takkede alle der har gjort en indsats for foreningen, og ønskede 
alle en god sommer.

Beretningen blev godkendt.

Pkt 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Flemming Mouritsen fremlagde regnskabet, der for at synliggøre udgifterne er
blevet delt i ordinære- og fællesudgifter

Der har været indtægter for 105.956,08 kroner
Ordinære udgifter for   63.549,24 kroner
Fællesudgifter for   28.136,55 kroner
Resultat før skat   14.270,29 kroner
Skat    5.786,00 kroner
Resultat efter skat    8.484,29 kroner

Aktiver/passiver 597.844,74 kroner

Der har været mange gengangere blandt annoncørerne, og en mindre del nye
annoncører, annoncer i Bladet står for den største indtægt. 
Regnskabet blev godkendt.

Pkt 5. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen forslag at behandle.

Pkt 6. Behandling af forslag til budget for det igangværende regnskabsår, 
samt fastsættelse af kontingent for dette.

Flemming Mouritsen fremlagde budgettet der viser et overskud på 5846  
kroner. Muligvis mere, hvis der ikke kommer ansøgning om noget vi skal 
støtte økonomisk.
I budgettet lægges der op til at der betales 7 kroner pr medlem, dog minimum 
700 kroner pr forening.
Budget blev godkendt.

Pkt 7. Valg iht. vedtægterne.
På valg er
a: Kasserer: 
    Vagn Christensen valgt.
b: 2 bestyrelsesmedlemmer:
    Mette A. Mølgaard, Strandvængets Grundejerforening, valgt, 
    Lars Grunnet, Grundejerforeningen Kysing Hage, valgt



c: 2 suppleanter                                                                                                  
1. suppleant: Jacob Færgemand Nielsen, genvalgt,

    2.    suppleant: Helle Lykke Jørgensen, valgt
d: 2 revisorer
   Margot Piltoft Jensen, genvalgt, 
   Niels-Ulrik Bugge, genvalgt,

Pkt 8: Eventuelt.
Vejbelægning Lyngbakkevej ny belægning for få år siden det er en hybrit 
belægning som virker mindre støvende, men den kræver vedligehold.
Det snakkes om bitumen som sprøjtes ud på vejen og sten fyldes på og 
tromles, nok en dyrere løsning mod støv.
Asfalt granulat, dette er dog ikke så godt som tidligere, da det bedste 
genbruges i asfalt, muligvis er dette heller ikke godkendt til veje i 
sommerhusområder.
Affald, Renosyd, evt fælles stationer, men der er noget lovmæssigt som gør at
nogle fraktioner skal afhentes på matriklen eller på grundejer niveau..
De nedgravede stationer fungerede ikke optimalt, der kan let opstå rod 
omkring disse stationer.
Helle bor i Silkeborg kommune, de har fælles container for nogle fraktioner og
andet affald hentes på husstandsniveau.
Dog kan store lastbiler være uhensigtsmæssige på sommerhusveje.
Ole Nielsen kunne godt tænke indkaldelse til generalforsamling noget tidligere
end 3 uger før afholdelse.
Jacob F. Nielsen spørger til snerydning i sommerhusområder.
Mette A. Mølgaard svarer at Odder Kommune ikke rydder sne, men grundejer
skal holde vejen ryddet, sker der uheld pga sne dækker forsikring i 
Odderkysten Fællesudvalg ikke, derfor tegn selv en ansvarsforsikring.
Odderkysten Fællesudvalg laver et følgebrev ang snerydning i sommerhus 
områder.

Gunner takkede Flemming Mouritsen for hans indsats som kasserer, arbejdet 
er altid veludført og perfekt, altid i rette tid.
Flemming Mouritsen fik en vingave og et gavekort til Fru Møller, som tak.

Gunner takkede Flemming Jensen for den alsidige indsats, fantastisk som 
praktisk mester bla vedligehold af bænkene. Flemming Jensen har 
efterhånden lært at sidde med ved hoved bordet når der er generalforsamling.
Flemming Jensen fik en vingave og et gavekort Fru Møller som tak.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden, som       
takkede dirigenten for kyndig ledelse af generalforsamlingen, og gav en    
vingave til dirigenten. 





Odderkystens Fællesudvalg
. v Gunner Jørgensen, Hybenvej 17, 8300 Odder

Malkkontakt@odderkystensfaellesudvalg.

Dato: 28.4.2023

Beslutningsreferat fra telefon og emai I møder den 28.4.2023.

Da del ikke mulig et finde en fælles mødedato før efter L8.2023, har bestyrelsen via telefon
og ema i I besluttet f ølgende konstituering.

Formand: Gunner Jørgensen, valgt direkte af generalforsamlingen i 2022.
Kasserer: Vagn Christensen, valgt direkte af generalforsamlingen i 2023,

Næstformand: Lars Grunnet.
Sekretær: Viggo Eslund.
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for bænke: Kim Jensen.
Bestyrelsesmedlem: Mette Andersen-Mølgaard.

Suppleanter: Jacob Færgemann Nielsen.
Helle Lykke Jørgensen.

Godkendt

~7 -Gunner Jørgensen:

Lars Grunnet:

Vagn Christensen:

Viggo Eslund:

Kim Jensen:

Mette Andersen-Mølgaard:

Gdderkysteus Fællesudvalg er en fællesforening, som repræsenterer 22 ttiMshissejerforeumgef langs Odderkysten. med mere end 2200 medlemmer.
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