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Det er i dag 10. gang jeg på bestyrelsens 
vegne skal aflægge beretning om Odd-
erkystens Fællesudvalgs virksomhed i 
det forløbne år.
Om det bliver sidste gang må aftenens 
forløb vise.
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 derfor 
ikke af pladsen” blot fordi et enkelt 
medlem – der tilfældigvis er chefre-
daktør på Jyllands Posten – indleder 
en hetz imod mig få dage før gener-
alforsamlingen, men hvis der er flere 
af jer der mener at jeg står i en ”uhel-
dig 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 vil have forståelse 
for.

Men nu til selve beretningen:
Vi har i årets løb holdt 4 bestyrelsesmøder, 
hvor vi især har drøftet de problemstillinger 
der blev fremført på sidste generalforsam-
ling.
På et af møderne deltog politiinspektør 
Chr. Thomsen fra Østjyllands Politi og jeg 
kan fra mødet referere at vi ikke kan få 
lov til at lave hastighedsbegrænsninger 
på vore private fællesveje på under 30 
km/t og det kræver i øvrigt at der etableres 
vejbump og/eller chikaner, der i praksis gør 
det vanskeligt at køre stærkere.
Forinden skal der i øvrigt foretages nogle 
hastighedsmålinger for at dokumentere at 
der er behov for en adfærdsændring fra 
trafikanternes side.
Odder Kommune råder ikke over det 
fornødne måleudstyr, men kan leje det i 
Århus. En måling koster ca. 1500-2000 kr.
Fra bestyrelsens side foreslår vi senere 

i aften at Odderkystens Fællesudvalg på 
visse nærmere betingelser dækker op til 
25 % af udgifterne til hastighedsmålinger 
og skilte.
Vi har i bestyrelsen også drøftet det forslag 
til ”Landsplansdirektiv for sommerhusom-
råder i kystnærhedszonen”, som By – og 
Landskabsstyrelsen har offentliggjort.
Forslaget indeholder bl.a. bestemmelser 
om udlæg af et nyt sommerhusområde ved 
Saksild Strand med plads til 156 nye som-
merhusgrunde.
Høringsfristen udløber den 13. maj 2008.
Igen i år har vi modtaget klager fra Reno 
Syd over nedhængende grene på flere 
private fællesveje. Grenene gør det de 
pågældende steder svært for renovations-
vognene at komme rundt.
Fra Naturfredningsforeningen har vi mod-
taget et antal eksemplarer af ”Fremtidens 
Natur i Odder”, som er videresendt til for-
mændene i vore medlemsforeninger.
I får i aften udleveret et passende antal 
eksemplarer af det netop færdigtrykte 
”Odderkysten”. Jeg synes selv at det er et 
rigtig flot blad.
Stor tak til især Margot og Finn for den 
store indsats i form af indsamling af stof 
og tegning af annoncer, I har ydet i forbin-
delse med bladets tilblivelse.
Som det fremgår af det seneste regnskab 
tjente vi faktisk næsten 15.000 kroner på 
sidste års blad.
Husk i øvrigt at både I og de øvrige bestyr-
elsesmedlemmer i jeres foreninger er dæk-
ket af den kollektive bestyrelsesansvars-
forsikring, som er tegnet i Codan.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til 
dels at takke mine bestyrelseskolleger for 
godt og veludført arbejde i årets løb og 
dels at ønske jer alle en rigtig god, lang og 
varm sommer.

Niels-Ulrik Bugge
Formand

Aflagt ved generalforsamlingen den 16. april 2008 
i ODDERKYSTENS FÆLLESUDVALG

Formandens beretning

3



4

Arne Thomsen, Formand I/S Odder Vand-
værk

I/S Odder Vandværk har to vandværker: Et 
i Boulstrup og et i Fillerup. Værket i Boul-
strup er relativt nyt, knap 20 år, og er i rigtig 
god stand, mens værket i Fillerup efterhån-
den har op mod 50 år på bagen, og er ved 
at være renoveringsmodent. Bestyrelsen 
har derfor overvejet hvad der skal ske med 
værket i Fillerup – skal det renoveres, eller 
skal der opføres et nyt vandværk til erstat-
ning for det gamle.
Boulstrupværket benytter en anden 
teknologi end Fillerupværket: Al vandbe-
handling foregår i et lukket system, hvorim-
od vandbehandlingen i Fillerup foregår i et 
åbent system. Begge teknologier fungerer 
fint, men det lukkede system har vist sig 

at have flere fordele i forhold til det åbne, 
bl.a. er det mindre mandskabskrævende, 
og miljøet i bygningen er venligere og 
forureningsrisikoen er mindre end i det 
åbne system, fordi der ikke er nogen åbne 
vandflader.
Bestyrelsen hælder derfor til at opføre 
et nyt, fremtidssikret værk frem for at 
renovere på det gamle værk, om end den 
endelige beslutning stadig afventer forskel-
lige afklaringer og tilladelser. Budgettet 
for et nyt værk forventes at blive 14 – 16 
mio. kr. ekskl. moms. En væsentlig del af 
dette kan vi selv finansiere ved hjælp af 
de henlæggelser, der er foretaget gennem 
årene.

Nye boringer
Som vi skrev om sidste år har vi renoveret 

I/S Odder Vandværk informerer
Planer om etablering af 
nyt vandværk i Fillerup

I/S Odder Vandværk 
Priser for 2009

Variable driftsbidrag for interessenter 
 kr./m3

ekskl. moms 
kr./m3

inkl. moms 
Forbrugspris 4,96 6,20 
Grundvandssikring 0,18 0,23 
Grøn afgift stat 5,00 6,25 
Gebyr kommune 0,36 0,45 
Samlet pris  10,50  13,13 

Faste driftsbidrag
Målerstørrelse: kr.  

ekskl. moms 
kr.

inkl. moms 
Qn 1,5/2,5 m3 540,00    675,99 
Qn 6/10 m3 742,00    927,85 
Qn 6/10 m3 964,00 1.205,83 

Afledningsafgift for 2009 opkræves af Odder kommune. 

Adresse: Skovdalsvej 8 
8300 Odder 

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

Vandkvalitet
Udvalgte analyseparametre fra ledningsnettet, 3. juni 2008 

Parameter Enhed Fundne værdier Krav
Hårdhed °dH 14,9 Intet krav 
pH - 7,6 7,0 – 8,5 
Jern mg Fe/l 0,047 Maks. 0,2 
Mangan mg Mn/l <0,005 Maks. 0,05 
Chlorid mg Cl/l 24 250 
Fluorid mg F/l 0,27 Maks. 1,5 
Nitrat mg NO3/l Under 0,72 Maks. 50 
Sulfat mg SO4/l 39 Maks. 250 
Totalt fosforindhold mg P/l 0,09 Maks. 0,15 
Coliforme bakterier Antal/100 ml <1 Ikke målbar 
Kimtal ved 22 °C Antal/ml 2 Maks. 200 

(I. m.: Ikke målbar) 
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to vandindvindingsboringer i Fillerup, men 
da vi ikke længere indvinder vand fra de 
naturlige kilder, har vi brug flere boringer 
af hensyn til forsyningssikkerheden. Der er 
udpeget to steder nord og vest for Fillerup, 
hvor vi forventer, at der er gode muligheder 
for at finde vand, og såfremt de nødven-
dige tilladelser opnås og vi faktisk finder 
vand på stederne, vil der blive etableret 
nye boringer her. 

Ledningsrenovering i sommerhusområdet
Hvert år laver vi en plan for hvilke ledninger 
vi skal have renoveret. I 2009 planlægger 
vi bl.a. at renovere en ledning i Lyngbak-
kevej i Saxild, og at installere stophaner 
ved forskellige ejendomme. De berørte 
ejere vil naturligvis få besked forinden.

Måleraflæsning
I Odder by er de fleste vandmålere blevet 
forsynet med en radiosender, som gør det 
muligt for vandværket at kalde målerne op 
og fjernaflæse dem ved hjælp af en bær-

bar dataopsamler. Dette system har vi dog 
valgt ikke at etablere udenfor Odder by, 
dvs. heller ikke i sommerhusområderne. 
Her aflæser en medarbejder målerne man-
uelt, dvs. ved at løfte låget af målerbrøn-
den og aflæse måleren, én gang om året i 
forbindelse med årsaflæsningen.

Imidlertid er det i en del tilfælde ikke er 
muligt for os at aflæse måleren, fordi 
målerbrønden er utilgængelig. Dette kan 
fx skyldes bevoksning, placering af fliser 
oven på brønddækslet eller beskadigede 
låg.
Vi har bedt ejerne af målerbrønde, som 
vi ikke har kunnet aflæse, bringe forhold-
ene i orden. Vi vil dog opfordre alle til at 
aflæse målerne jævnligt, både for at sikre 
at målerbrønden er tilgængelig, men i 
særdeleshed for at sikre, at der ikke er 
utætheder i installationen. Hvert år er 
der desværre forbrugere, som har haft et 
stort og dyrt vandforbrug på grund af uop-
dagede lækager.

Pr
ise

r f
or 

20
09

I/S Odder 
Vandværk

[Slet evt. priser ekskl. moms, hvis pladsen er knebet] 
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ET GODT TIP !

TransporT og salg af:
sand, ral, flis m/m

 Udlejning af ConTainere

 arbejde med Kran og grab

( Alt indenfor KloAKservice )

Bil Tlf.  4040  7111            Kontor  8654  7111

     J. Tang                                 E. Pedersen
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Kontakt Hessellund El hvis De Ønsker 
kvalitetsløsninger af opgaver indenfor...
	 El	installationer	
	 Reparationer	af	hårde	hvidevare	
	 Service
	 Alarmanlæg
	 Tele/Data
Vi	har	altid	en	specialuddannet	elektriker	
med	service	vogn	klar,	til	hurtig	og	effektiv	
”udrykning”	til	en	hver	el-opgave.

Mangler De belysning, hårde hvide-
varer, el-artikler eller andre små appa-
rater til sommerhuset, så er Punkt1 i 
Odder det rette sted. 
Vi	er	specialister	inden	for	vores	felt,	
og	det	betyder,	at	vi	til	enhver	tid	kan	
guide	Dem	frem	til	den	bedst	tænkelige	
løsning,	ud	fra	Deres	behov.	Vi	har	også	
brugte	hvidevare,	til	rimelige	priser.

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 · kloakmesteren.bonde@sol.dk

— Vi kan mere end du tror!
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Af Johannes Flensted-Jensen, 1. næstfor-
mand for regionsrådet 

Strukturen er kigget efter i sømmene 
I regionsrådet har vi igennem snart fire 
år arbejdet med at give hospitalerne de 
bedste rammer for deres arbejde med at 
behandle og pleje patienterne i Region 
Midtjylland. Vi har blandt andet kigget akut- 
og hospitalsstrukturen efter i sømmene for 
at finde de steder, hvor vi kan gøre det 
endnu bedre. 
Resultaterne af dette arbejde kan man 
læse om i akutplanen (vedtaget i 2007) 
og hospitalsplanen (vedtaget i 2008). Her 
fastlægges rammerne for behandling af 
både akutte og ikke-akutte patienter i 
regionen. 
Vi er i regionsrådet glade for og stolte 
over regionens arbejde med at forbedre 
strukturen i ho-spitalsvæsenet. Med de 
nye rammer har vi skabt det nødvendige 
grundlag for fremtidens sundhedsvæsen i 
Region Midtjylland. Den akutte patient er 
blevet opprioriteret, og den samlede struk-
tur er blevet fremtidssikret.

Planer for fremtiden
Behandlingen af akutte patienter skal i 
fremtiden samles i fælles akutmodtagelser 
på hospitaler i Horsens, Det Nye Univer-
sitetshospital i Skejby, Randers, Viborg og 
på det nye hospital i Vest. I de fælles akut-
modtagelser vil de akutte patienter blive 
mødt af et tværfagligt team af specialister. 
Dermed sikres en højere kvalitet i behan-
dlingen af akutte patienter. 

Indtil Det Nye Universitetshospital i Skejby 
er opført, kan der både modtages akutte 
patienter på Århus Sygehus og i Skejby. 

Mindre skader og lignende kan behandles 
på akutklinikker, der etableres i Grenaa, 
Silkeborg, Skive og Ringkøbing. Det er 
vigtigt at bemærke, at akutmodtagelser og 
akutklinikker er visiterede. Det betyder, at 
man skal ringe, inden man møder op. Visi-
tationen sikrer, at patienten kommer til det 
hospital, der har de rette kompetencer. 
Indsatsen i fælles akutmodtagelser og på 
akutklinikker suppleres af et præhospitalt 
beredskab. Det omfatter ambulancer og 
akutbiler, der kan hjælpe alvorligt syge og 
tilskadekomne på ste-det. 

Vigtige informationer
I øjeblikket er der i den østlige del af 
regionen to telefonnumre at huske ud over 
1-1-2. Det ene går til vagtlægen, og det skal 
man bruge ved akut sygdom. Det andet 
går skadevisitationen på Århus Sygehus, 
og det skal man bruge ved akutte skader. 
Region Midtjylland arbejder på at samle 
systemerne, så man i fremtiden kun skal 
huske ét telefonnummer. 
Nedenfor finder du et akutkort med de 
relevante telefonnumre. Her står der bl.a., 
at man skal ringe til sin egen læge, hvis 
du bliver syg på hverdage mellem kl. 8 og 
kl. 16. Hvis man befinder sig langt fra sin 
egen læge, f.eks. som turist, og bliver ramt 
af sygdom, der kræver et læ-gebesøg, 
skal man kontakte en af de lokale læger 
i området. 

Akut behandling 
i Østjylland
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I lokalplan nr. 3008 – som er gældende for 
Dyngby, Saksild, Rude og Kysing  - er det 
fastsat, at:

Hegn mod naboskel og mod vej og sti 
skal være levende hegn, som dog kan 
suppleres med et trådhegn i max. 1,20 
m højde og Ved nyudstykninger skal 
hegn mod vej og sti samt mod friarealer 

etableres på egen grund i en afstand af 
mindst 30 cm fra skel.

Bestemmelsen omkring levende hegn 
skal sikre, at vores sommerhusområder 
fremtræder som smukke, naturlige grønne 
rekreative områder.
Lokalplanen blev vedtaget den 13.06.1994, 
før den tid var der ikke regler for hegn mod 

Levende hegn i 
sommerhusområdet

Lokalplanen skal sikre at vores sommerhusområder fremtræder som smukke, grønne rekreative 
områder.
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Hvis man har et sommerhus, der ligger i et 
sommerhusområde, er der regler for, hvor 
længe man må bo i huset hvert år.
I henhold til Planloven må man -  bortset 
fra kortvarige ferieophold - ikke bo i sit 
sommerhus i perioden  fra 1. oktober - 31. 
marts.
Byrådet kan dog i ” særlige tilfælde” dis-
pensere fra dette forbud., f. eks  hvis 
ejeren eller dennes ægtefælle lider af 
sygdom, som ifølge speciallægeerklæring 
kun kan mildnes ved bopæl ved vandet 
eller i tilfælde, hvor ansøger nærmer sig 
pensionsalderen.
Hvis man har adresse i sit sommerhus 
efter den 1. oktober, vil kommunen kræve, 
at man flytter til en helårsbolig inden 14 
dage. Hvis man ikke følger kommunens 
anvisning, skal kommunen indgive poli-
tianmeldelse, og man vil så blive afkrævet 
dagbøder, indtil man er fraflyttet sommer-
huset.

Hvis man er pensionist og har ejet sit 
sommerhus i mindst 8 år, må man som 
udgangspunkt  bo i dette hele året.
Man betragtes i den forbindelse som pen-
sionist hvis man:

- er fyldt 65 år
-  er  fyldt 60 år og modtager pension eller 

efterløn eller
-  er førtidspensionist i henhold til lov om 

social pension

En pensionists ægtefælle, samlever eller 
nærtbeslægtede kan sammen med pen-
sionisten benytte boligen til helårsbe-
boelse, også efter pensionistens død.

Formand for Teknisk Udvalg
Elvin J. Hansen

Odder Kommune

Sommerhus
som helårsbolig

skel, og mange sommerhusejere valgte 
derfor faste hegn som plankeværker og 
stakitter. Disse hegn er fortsat lovlige, 
men når de skal fornyes skal lokalplanens 
regler følges, og der skal plantes levende 
hegn. 

Her 15 år efter at lokalplanen blev vedtaget 
står mange faste hegn for en udskiftning, 
og det er derfor en rigtig god ide at få plan-
tet hegn i så god tid, at de kan nå at vokse 
op inden de gamle træhegn og stakitter 
fjernes.

Hvis man ønsker læ omkring terrassen, 
eller man ønsker at undgå indblik fra nabo 
eller fra vej, må man naturligvis gerne 
opsætte faste hegn inde på grunden – men 
udadtil skal sommerhusgrunden fremtræde 
grøn med levende hegn.

Formand for Teknisk Udvalg
Elvin J. Hansen

Odder Kommune
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Østjyllands største genbrugsbutik
- Retroen Genbrug på herregården Rodsteenseje

Hovedindgangen til Retroen Genbrug.Adgangsvej gennem alleen fra Houvej.

Østjyllands største genbrugsbutik indrettet 
i ca. 1.000 m2 tidligere staldbygninger på 
herregården Rodsteenseje. 
Stort udvalg i møbler, havemøbler, elek-
tronik, lamper, tæpper, tasker, kufferter, 
billeder, bøger, samleobjekter, køkkenud-
styr, legetøj, barnevogne, klapvogne, 
cykler og mange andre effekter til hus og 
have.
Åbningstider: hver torsdag fra 16 – 18 og 
lørdag fra 10 – 13
Kontaktperson Hans Smed tlf. 21 69 05 72
Retroen Genbrug drives i samarbejde med 
KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark.

Vi har en hjemmeside...
www.retroen-genbrug.dk, der fungere som 
et Internet genbrugsmarked. Overskuddet 
fra Retroen Genbrug går til den daglige drift 
af en alkoholfri ungdomscafé "CaféRetro", 
Rosensgade 47, 8300 Odder.

CaféRetro er et værested med kombineret 
cafémiljø og genbrugsforretning for unge 
mellem 13 - 25 år, hvor de kan mødes i frit-
iden i et stof- og alkoholfrit miljø. Hensigten 
er at skabe et godt socialt samlingssted, 
som kan være et alternativ til gademiljøet.
I CaféRetro tilstræbes, at have et fordoms-
frit miljø, hvor alle mennesker respekteres 
og kulturmøder bliver en positiv oplevelse.
 CaféRetro er arbejdsplads og samlingsst-
ed for en bred kreds af frivillige, bl.a. ved 
drift af genbrugsmarked, samt café - og 
væresteds aktiviteter. CaféRetro har sin 
egen hjemmeside www.caferetro-odder.dk

Du kan læse mere om
projektet, der 
er udviklet af 
KFUM´s Sociale 
Arbejde i 
Danmark på 
www.retroen.dk

Tlf. 2169 0572

Feriehusudlejning
Det kan stadig nås at udleje feriehuset
for 200 . Kontakt os for en uforpligtende 
snak om udlejning af jeres feriehus eller 
kig ind på vores hjemmeside
www.feriepartner-odder.dk
og læs mere om udlejning og
betingelser.

visitodder_udlejning.indd   1



Østjyllands største genbrugsbutik
- Retroen Genbrug på herregården Rodsteenseje

Feriehusudlejning
- gennem dit lokale Feriepartner Danmark bureau

Det kan stadig nås at udleje feriehuset
for 2009. Kontakt os for en uforpligtende 
snak om udlejning af jeres feriehus eller 
kig ind på vores hjemmeside
www.feriepartner-odder.dk
og læs mere om udlejning og
betingelser.

Feriepartner Odder er OdderKystens
største lokale bureau for feriehusudlejning 
med mere end 20 års erfaring. Vi formidler
og administrerer ca. 200 feriehuse i
strandområderne Saksild, Rude, Ajstrup/
Mariendal, Norsminde, Kysing, Hou,
Sondrup, Amstrup og Tunø.

Vi yder høj service og en personlig
betjening af såvel ejere som lejere.

www.feriepartner-odder.dk

visitodder_udlejning.indd   1 05-02-2008   11:16:29
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Renosyd er en moderne, miljøcertifice-
ret virksomhed, der betragter affald som 
en værdifuld ressource. På hjemmesiden 
www.renosyd.dk kan du læse meget mere 
om hvem vi er, hvad vi laver, og hvilke 
affaldsløsninger vi tilbyder dig.
Som noget nyt kan du på hjemmesiden 
www. renosyd.dk se, hvilke dage vi henter 
affald på din adresse. Du kan også tilmelde 
dig en service, hvor du får en påmindelse 
to dage før næste tømningsdag. Påmind-
elsen sendes enten som sms, e-mail eller 
som en besked til facebook.

Storskrald
Renosyd tilbyder afhentning af storskrald. 
I Sommerhusområderne henter vi storsk-
rald tre gange om året. Afhentning skal 
bestilles, enten ved at udfylde blanketten 
på vores hjemmeside eller ved at ringe til 
Renosyd på telefon 86 52 52 11. Husk at 
bestille senest onsdag i ugen før afhent-
ningsugen.

På www.renosyd.dk kan du se, hvordan du 
skal sortere dit storskrald, og hvor du kan 
købe storskraldssække.

Miljøstationer
Renosyd har opstillet miljøstationer til 
indsamling af flasker og aviser. Du kan 
blandt andet finde miljøstationer her:
•  Trekanten ved Saksild Strand (toiletbyg-

ningen)
• Næsvej/Pauli Nielsensvej
• Skovgårdsparken/Alrøvej
• Houhallens P-plads v/Skolegade

Vi ønsker alle en god sæson
Venlig hilsen, Renosyd

Renosyd tager sig af 
affaldet

Renosyd indsamler og behandler affald fra 100.000 indbyg-
gere, 10.000 erhvervsvirksomheder, og selvfølgelig også fra 
alle beboere og gæster på Odderkysten.

Område               Indsamlingsuger 2008

Amstrup, Hou, Kysing, Rude Strand,
Saksild og Dyngby Strand 17 29 43

Bestilling senest: 15. april 8. juni 14. oktober
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Renosyd i/s
Norgesvej 13

8660 Skanderborg
Telefon: 86 52 52 11  
Telefax: 86 52 52 41

www.renosyd.dk
renosyd@renosyd.dk

Renovation 2009
Sommerhusområder
Januar, februar og marts
1 gang pr. måned, uge 2, 6 og 11.......................... 3 gange
April
3 tømninger, uge 15, 17 og 18 ............................. 3 gange
Maj, juni, juli, august
1 gang pr. uge .................................................. 17 gange
September
3 tømninger, uge 37, 38 og 39 ............................. 3 gange
Oktober
2 tømninger, uge 41 og 43 ................................... 2 gange
November, december
1 gang pr. måned, uge 46 og 50 ........................... 2 gange

Tømninger i alt pr. år ......................................... 30 gange

Ekstra dagrenovation?
I perioder kan der være behov for ekstra sække. Disse koster 25 
kroner pr stk. og kan købes hos: Odder Turistbureau - Kvickly i 
Odder - Løvbjerg i Odder - Dagli’ Brugsen i Gylling - Focus ved 
Saxild Strand - Bagergården i Saxild - Imerco i Odder - Havneki-
osken i Hou - STARK i Odder. Sækkene skal være mærket med 
Renosyd EKSTRA. De anbringes ved siden af skraldestativet, 
og skraldemanden tager dem med næste gang, han kommer.

Batterier fra husholdningen kan lægges i en ren og klar plast-
pose, der lægges ud på låget af skraldespanden. Så sørger 
skraldemanden for at den tages med ved næste tømning

Genbrugspladsen
Sorteret affald bortset fra dagrenovation kan afleveres på Gen-
brugspladsen på Skovdalsvej 26 A i Odder. Åbningstiderne 
er mandag - fredag kl. 12.00-18.00 samt lørdag og søndag
kl. 09.00-16.00. Helligdage lukket.

TAKSTER FOR RENOVATION i 2009
Renovations-	 Miljø-	 Moms	 I alt pr.

Stativenheder afgift	 bidrag	 	 	 enhed

Helårsbeboelse 810,30 730,00 385,08 1.925,38

14. dags tømning 435,00 730,00 291,25 1.456,25

Sommer-/fritidshuse 467,59 421,50 222,27 1.111,36

Yderligere oplysninger kan ses på vores hjemmeside www.renosyd.dk



Smørblomsten blev skabt for at lede 
opmærksomhed hen på det arbejde, der 
ligger bag de lækre produkter, som vi langs 
OdderKysten jævnligt støder på, men som 
vi sjældent ser i mediebilledet.
Første skridt på vejen var en A4 folder, 
som blev distribueret med Odder Avis og 

som også ligger til rådighed hos de med-
virkende aktører. Samtidig er der skudt en 
hjemmeside i luften med information om 
både projektet Smørblomsten, samt de 
gode produkter Odder råder over. Senere 
vil der forhåbentlig komme fælles projekter 
såsom markedsdage, æbledag o.lign.  

16

Smør
blomsten

En spørgsmål om den gode smag
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De medvirkende producenter i projektet 
er:

•  Bertel Oluf Schmidt – Økologiske grønt-
sager, lam og kalv

•  Odder Bryghus – internationalt øl med 
lokalt islæt

•  Den Økologiske Have – Skandinaviens 
største besøgshave med salg af frø og 
planter

•  Fru Møllers Mølleri – hjemmedyrket korn 
bliver til lækre brød og kager

•  Frugtplantagen Karensminde – æbler, 
pærer, blommer og bær 

•  Holtgaard – Økologiske jordbær, ærter 
og kartofler

•  Brandbygegaard – høns, vin og masser 
af grønt

•  Øko Ged og Grønt – gedekød, mælk og 
ost. Gulerødder, kartofler og porrer. 

Dertil kommer en utrolig opbakning fra de 
lokale spisesteder, hvor netop de gode 
råvarer sættes i højsædet. Søren Peder-
sen siger bl.a.: ”Det er den rene luksus 
at kunne vælge varer af den kvalitet, der 
lægges for dagen af områdets bedste 
leverandører…Tænk at kende historien, 
alle forløb og alle personer bag de råva-
rer, man arbejder med samt efterfølgende 
modtagelsen af vores gæsters anerkend-
else ikke at forglemme. Dét er livskvalitet”

Folderen om Smørblomsten og den gode 
smag fra gårdbutikkerne ved OdderKys-
ten kan hentes på VisitOdder eller hos 
de nævnte producenter. Klik også ind 
på www.visitodder.dk og læs mere under 
Smørblomsten. Her kan du også down-
loade folderen.
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Strandbeskyttelseslinien

Først lidt om strandbeskyttelsen, som er ”en 
gammel sag”. Den første lov blev vedtaget i 
1937 og slog fast, at i en afstand fra kysten 
og 100 m ind i land måtte der ikke bygges. 
De første år blev denne 100 m zone derfor 
betegnet som strandbyggelinjen.
Sidst i 1960´erne og i begyndelsen af 
70´erne blev beskyttelsen udvidet til også 
at omfatte beplantning og terrænændring-
er. Strandbyggelinjen ændrede derfor navn 
til strandbeskyttelseslinjen – og i dag bør 
linjen nærmest opfattes som en forbud-
szone, hvor der heller ikke må ske udstyk-

ning eller arealoverførsel uden dispensa-
tion. Det eneste der er lovligt, er at fjerne 
beplantning – vel og mærke på en måde 
så terrænet ikke ændres - samt at hegne 
på landbrugsejendomme. 

I dag er linjen udvidet til 300 m, men ved 
større samlede bebyggelser i landskabet 
– helårsboliger såvel som sommerhuse 
– reduceres linjen og fastlægges ofte i 
bebyggelsernes facader eller få meter her-
fra. Hermed signaleres, at de sidste meter 
ned til havet skal beskyttes og fremstå 

Lisbeth Drasbech, Miljøcenter Århus, Plan- og virksomhedsområdet

Jeg er blevet bedt om at fortælle om mit arbejde og mine 
erfaringer ved Miljøcenter Århus med strandbeskyttelseslinjen 
i Odder Kommune. 

To år med strandbeskyttelse i Miljøcenter Århus
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Strandbeskyttelseslinien
naturlige uden nogen form for menneskel-
ige indgreb. 

Administration
Strandbeskyttelseslinjen administreres 
meget restriktiv, og praksis er, nu efter 
strukturreformen, hvor Miljøministeriets 7 
Miljøcentre rundt i landet forestår arbejdet, 
ikke blevet mindre restriktiv. Den restriktive 
praksis er derimod bekræftet af Naturkla-
genævnet i mange afgørelser. 
En sag kan ”opstå” på Miljøcentret på 
3 måder: Som en ansøgning, som en 
anmeldelse eller som en sag vi selv opret-
ter, i forbindelse med vores almindelige 
tilsyn langs strandene. 

Anmeldelser
Vedrørende sommerhuse i Odder Kom-
mune har Miljøcenter Århus modtaget 

mange anmeldelser – så mange, at vi har 
været nødt til at få hjælp fra et konsulent-
firma, for at klare sagsmængden indenfor 
en rimelig periode. 
I forbindelse med sådanne anmeldelser 
foretages der altid et tilsyn, hvor vi vurderer 
forholdene på stedet. 

Forholdene varierer meget - lige fra ter-
rasser og udestuer der er anlagt indenfor 
strandbeskyttelseslinjen til naturlige stran-
darealer, der er omdannet til haver med 
pavilloner, hegn, græsplæner og rododen-
dron.

Det kan også være større strandengsom-
råder, der i høj grad er molesterede, med 
udgravninger, jordpåfyld eller med beplant-
ning af træer og buske, der ikke hører 
hjemme i et sådant landskab. 
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Dialog
Efter et tilsyn skriver vi til den pågældende 
ejer og/eller bruger, idet det er såvel ejeren 
som brugere af en ejendom, der hæfter for 
et ulovligt forhold. 
Vi skriver, hvad vi har konstateret, og beder 
om ejerens eller brugerens bemærkninger. 

Afgørelse
Herefter træffer vi en afgørelse, som altid er 
fulgt af en beskrivelse, hvoraf det fremgår, 
at der kan klages over afgørelsen inden 
for 4 uger. Hvis der klages, sendes sagen 
til behandling i Naturklagenævnet, der er 
klageinstans på disse strandbeskyttelses-
sager. 

Miljøcentret træffer afgørelserne ud fra de 
vejledninger, der er lavet til loven og ud fra 
tidligere afgørelser truffet i lignende sag-
er af Naturklagenævnet. Desuden sørger 
sagsbehandlerne på de 7 miljøcentre for, at 
holde en forholdsvis tæt kontakt om praksis 
i disse sager, for herved at træffe så ensart-
ede afgørelser som muligt på landsbasis. 
I de afgørelser der træffes, lægges der en 
del vægt på præcedens. D.v.s. hvis vi god-
kender en udestue til et sommerhus inden 
for strandbeskyttelseslinjen, skal vi være 

klar til, at godkende lignende udestuer på 
alle de andre sommerhuse i området, med 
mindre der i den aktuelle sag er ganske 
specielle og særlige forhold der gør sig 
gældende. 
Men loven er lavet for at beskytte strandene 
med det landskab og den natur der findes 
her, og i dag er loven måske mere aktuel 
end nogen sinde, idet vi oplever, at ”trykket” 
på strandene er ganske voldsomt. 

Nytter det?
Hvis jeg ind indimellem har brug for, at 
overbevise mig selv om, at al papirarbejdet 
er nødvendigt og har en effekt, går jeg 
gerne en tur langs en af de få strækninger 
i regionen, hvor der ved ejendomme langs 
havet ikke er fastlagt en strandbeskyttel-
seslinje. 
”Går en tur” er måske så meget sagt, 
idet man her på disse strækninger faktisk 
ikke kan gå langs havet, men må forcere 
stensætninger, betonmure, pavilloner, jord-
volde, stakitter, hegn m.v. på sin tur.
Ja, det nytter! Havde vi ikke strandbeskyt-
telseslinjen, ville vi tydeligvis heller ikke 
have nogen strand at færdes på langs de 
strækninger, hvor der er bebyggelse tæt 
ved havet.



ÅbNiNgSTiDER:

Mandag - fredag .kl. 9.00-20.00

Lørdag .........
.......k

l. 9.00-17.00

1. søndag i hver måned 

og alle søndage i juli

kl. 10.00-17.00



Sommerbutik på Alrø
Åbningstider 5. juni-30. august 2009:

Fredag-søndag kl. 13-17

26. juni-9. august 2009: Hver dag kl. 13-17

Kurser i bl.a. patchwork, pileflet, ikoner m.v.
Æsken v/ Inge Kjær Nielsen

Alrøvej 316, 8300 Odder, Tlf. 86371326

Maren´s Hus Alrø
Kaffe med kager...

Ting og sager...

ÅbningsTider April - oKTober:
lørdag 13.30-17.00 - søndag 12.00-18.00
Helligdage 13.30-17.00 - Tlf. 86 55 20 30

Alrøvej 389, Alrø, 8300 odder
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Åbningstider 2009:
Hver dag fra 1.juli til 

16.august fra kl. 12.00 – sent
Samt ved selskaber på 

min. 20 personer.
Tlf. 8623 2084 eller 3082 2084

Italiensk Restaurant

Se mere på www.simoncini.dk

Alrøvej 382, Alrø



..sammen med Nykredit

Nybolig Odder
Rådhusgade 2
8300 Odder Se mere på
Tlf.: 8654 2666 www.nybolig.dk
8300@nybolig.dk

Køb og salg af

SOMMERHUSE 
l Flot salgsmateriale
l Mange køberemner til sommerhuse i vort Køberkartotek
l Udstillingsskabe ved Saksild Strand samt i Hou
l God udstillingsfacade med central placering i Odder by 
l Solgt eller Gratis
l Spændende boligpræsentation på Internettet
l TV reklamespots
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Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Carsten Juste, Kildegården 10
8000 Århus C tlf 86 19 71 74
Peter Hesselballe, Peter Baatrupsvej11
8300 Odder tlf. 86 93 04 65

Grundejerforeningen Kysing Hage
Finn Nielsen, Arnegårdsvej 38
8230 Åbyhøj, tlf. 86 25 42 56/21 76 65 11
Ib Bjerregaard, Rønhøjvej 20,
8300 Odder, tlf. 87 50 00 54

Grundejerforeningen Kysing Næs
Poul Erik Hansen, Strandparken 27
8000 Århus C., tlf. 86 19 91 94
Leif Juul, Byvej 11, 8300 Beder, tlf. 86 16 17 68

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-74
Birgit Kjellberg, Chr. Christensensvej 10
8300 Odder, tlf. 86 93 38 30 

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
Ole Nielsen, Thorasvej 90, Kysing
8300 Odder, tlf. 21 70 54 54

NFJ Naturist Camping

Rude & Saksild Strands Hus- og
Grundejerforening
Niels-Ulrik Bugge, Egelunden 26
8300 Odder, tlf. 86 54 31 88

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
Erik Søndergård, Vibevej 137
8300 Odder, tlf. 86 54 02 89
Holger Johannesen, Lundevej 67
8300 Odder, tlf. 86 54 14 92

Grundlejerforeningen Præstevænget, ved
Saxild Strand
Lars Bagger, Nølev Byvej 7, 8300 Odder
lab@b-l.dk

Grundejerforeningen Bakken
Lis Juul Nielsen, Røddalsminde 51
8300 Odder
Knud S. Thisgaard, Skeltoften 10
8330 Beder

Saxild Strands Ejerlaug
Gunner Jørgensen. Hybenvej 17, 8300 Odder
tlf.: 86 52 36 66, 24 24 09 66.
Kurt Jensen, Møllebakken 8
8300 Odder tlf. 86 54 17 07

Strandparkens Grundejerforening
Lotte Josefsen, Risdalsvej 49
8260 Viby J.

Grundejerforeningen Skovsager
Erik Bargsteen, Hejrebakken 16B
8220 Brabrand, tlf. 21 76 84 10
Birthe Madsen, Dalsvinget 10
8627 Højbjerg, tlf. 86 27 65 06

Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening
Kurt Vilstrup, Ålborggade 72
8900 Randers, tlf. 86 42 10 91
Flemming Jensen, Stenkærvej 17
8752 Østbirk, tlf. 75 78 12 48

Lillemosegårdens Grundejerforening
Ole Lykke Petersen, Grindsnabevej 25, Dyngby
8300 Odder, tlf. 87 81 76 40
Erik Svejgaard, 8270 Højbjerg
tlf. 86275724, mail: svej@adslhome.dk

Dyngby Overgård Grundejerforening
Finn Mølkjær, Langballevej 176
8320 Mårslet tlf. 86 29 63 01
Peder Pallesen, Smedebakken 105, 3
8600 Silkeborg tlf. 86 82 43 60/24 64 91 60

Dyngby Hage Grundejerforening
Steen Pedersen, Elleparken 20
88520 Lystrup, tlf. 86 22 72 17
Herman B. Johnsen, Røddikevej 51
8464 Galten, tlf. 86 94 44 94

Havhusene Boulstrup Strand
Finn Holm, Rathlousgade 19
8300 Odder, tlf. 86 54 47 47
Lars Mørck Ottosen, Rosensgade 94
8300 Odder, tlf. 86 54 39 98

Spøttrup Strands Grundejerforening
Jørgen Berg Jensen, Hovedgårdsvej 8
8600 Silkeborg, tlf. 86 80 43 28
Else Marie Frederiksen, Skolegade 10, Hou
8300 Odder, tlf. 86 55 13 47

Amstrup Ege Grundejerforening
Viggo Eslund, Søttrupvej 2, 8752 Østbirk
Tlf. 75 78 01 87

Skovgårdsparkens Grundejerforening
Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5
8300 Odder, tlf. 85 55 92 10/20 29 83 84

Adresseliste Grundejerforeninger

FÆLLESUDVALGETS MEDLEMMER
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I/S ODDER VANDVÆRK
Skovdalsvej 8, 8300 Odder, tlf. 8656 1020
Formand: Arne Thomsen, Rosensgade 96, 8300 Odder

DYNGBY STRAND VANDVÆRK
Postgiro 6 48 33 80
Bestyrelse:
Formand: Flemming Jensen, Stenkærvej 17, 8752 Østbirk,
  tlf. 75 78 12 48, mobil 23 61 00 48, fax. 75 78 12 74
Kasserer: Ole Lykke, Grindsnabevej  25, Dyngby,8300 Odder,
  tlf.87 51 76 40, fax.87 81 76 67
Sekretær: Eigil Størum,Strandvejen  24, Saxild, 8300 Odder,
  tlf.86 55 81 06, mobil 26 82 48 67
Administration: Kirsten Fenge, 86 54 27 61, fax 86 55 67 61
Teknisk Tjeneste: Vand- og gasmester Lars Beck Pedersen, HOU VVS, tlf. 86 55 62 05
Værkpasser Erik Jensen, Grindsnabevej 17, Dyngby, tlf. 86 55 60 75
Træffetid: Bedst mellem kl. 7.00 og 8.00

AMSTRUP EGE VANDVÆRK
Formand: Per Højgård, Alrøvej 124, 8300 Oddr, tlf. 86 55 17 01
Teknisk Tjeneste: Henning Madsen, Skolegade 60, Hou, 8300 Odder 

KYSING NÆS FÆLLESVANDVÆRK A.M.B.A.
Kysing Næs, 8300 Odder
Bestyrelse:
Formand: Kaj L. Bryder, tlf. 86932472
Kasserer: Palle Thøgersen, tlf. 86 93 38 39
Sekretær: Rita Mortensen, tlf. 30 28 42 21
Teknisk leder: Bjarne Malling Thygesen, tlf. 86 93 15 03 og 40 13 74 88/henv. vedr. brud el. lign.
Best.medlem: Lars Christian Eriksen, tlf. 86 93 37 32
Teknisk tjeneste: HOV VVS, Lars Beck, tlf. 86 55 62 05

Adresseliste El & Vand

GRUNDEJERFORENINGEN 
KYSING NÆS NORD
Formand
Ole Andreasson, Vestervang 21.2.th
8000 Århus C. tlf. 86 18 97 21
E-mail: oman@privat.dk    

Næstformand
Carsten Juste, Kildegården 10,
8000 Århus C tlf. 86 19 71 74
E.mail: carsten.juste@jp.dk

Kasserer:
Poul Bay, Herman Bangsvej 1,
8700 Horsens tlf. 86 93 12 83
E-mail: gupo@privat.dk

Sekretær:
Ebbe Johnsen, Næsvej 61, 8300 Odder
Tlf. 75 62 07 11, ebbejohnsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Peter Hesselballe, Peter Baatrupsvej 11
8300 Odder tlf. 86 93 04 65
E.mail: peter@hesselballe.dk

GRUNDEJERFORENINGEN 
KYSING HAGE
Formand:
Finn Nielsen, Arnegårdsvej 38,
8230 Åbyhøj, tlf. 86 25 42 56/21 76 65 11
birthaogib@mail.dk

Næstformand:
Ib Bjerregaard Pedersen, Rønhøjvej 20, 
8300 Odder, tlf. 87 50 00 54

Kasserer:
Birtha Bjerregaard Pedersen, Rønhøjvej 20, 
8300 Odder, tlf. 87 50 00 54 
f.n@mail.dk

Nyt fra lokAlforeningerne
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Odder Trælast & Byggecenter

Se film på STARK.dk

“GodT håndvæRK eR følelSen
Af AT lAve noGeT uniKT”

Steen Andersen  Tømrermester, Bogense



Tag en tømrer 
med på råd!

Trænger huset til en ansigtsløftning – nyt tag,
vinduer, tilbygning, udestue, carport eller 

almindelig vedligeholdelse  – er det NU det 
rigtige tidspunkt!

Vi har den faglige erfaring og 
ekspertise, men er De »gør-
det-selv« menneske, der godt 
vil spare håndværkertimer 
og bruge lidt feriedage på 
selv at gi’ en hånd med, er 
vi også 
glade for at komme og 
arbejde sammen med Dem.

– Ring og få en snak om tin-
gene – så giver vi et overslag 
eller et uforbindende tilbud!tranum@teliamail.dk
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Udendørs café i åbningstiden
fra maj til september.

Åbningstider:
Torsdag 12.00-18.00 (maj - sept.)
Fredag 12.00-18.00
Lørdag 9.00-14.00

Bjergagerhougaard, Bjergagervej 35, 8300 Odder, Tlf. 2178 2760
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Revisor:    
Poul Bentsen, Thorasvej 92, Kysing, 
8300 Odder, tlf. 40 18 63 40

GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS AF 22/10-1974
Formand:
Birgit Kjellberg, Chr. Christensensvej 10,
8300 Odder, tlf. 86 93 38 32

Kasserer:
Joan Hingeberg, Snærildvej 86
8300 Odder, jh@jobmaster.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Alex Rue Rasmussen, Kamillevej 6, Nørre Bjert
6000 Kolding

Leif Frank. Tirstrupvej 10, 1. sth.
8240 Risskov

Kirsten A. Andersen
Marselis Boulevard 26, 3 sal, 8000 Århus C.

NATURISTFORENINGEN JYLLAND
CAMPING
Kystvejen 258, 8300 Odder, tlf. 86 55 83 65

Formand:
Jørgen Asmussen, Dyshøj 9, Lind, 
7400 Herning, tlf. 97 22 50 61

RUDE & SAKSILD STRANDS
HUS- OG GRUNDEJERFORENING
Formand:
Niels-Ulrik Bugge, Egelunden 26, 8300 Odder
Tlf. 86 54 31 88, niels-ulrik.bugge@odder.dk
Sommerhus:
Østpassagen 27, Rude Strand, tlf. 86 54 31 88

Næstformand:
Flemming Haahr, Nølev Byvej 46, 8300 Odder,
Tlf. 86 55 80 28, Mobil 40 41 53 28,
bentehaahr@hotmail.dk
Sommerhus: 
Delfinvej 1, Rude Strand, 8300  Odder

Kasserer:
Vagn Christensen, Højvænget 226, 8300 Odder, 
tlf. 86 54 40 47, jbvchristensen@privat.dk
Sommerhus: Lyngbakkevej 29, Rude Strand

Sekretær:
Kaj Madsen, Kystvejen 105, Rude Strand
8300 Odder, tlf. 86 77 04 85

Sekretær:
Leif Winther, Marselisboulevard 99,
8000 Århus C. tlf. 29 45 96 14

Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Lund, Plantagevej 30, 8300 Odder
tlf. 86 55 80 27

GRUNDEJERFORENINGEN 
KYSING NÆS
Formand:
Poul-Erik Hansen, Strandparken 27
8000 Århus C, tlf 86 19 91 94/40 63 91 94 
masterconsult@mailme.dk

Næstformand/vejudvalgsformand:
Leif Juul, Byvej 11, 
8300 Beder, tlf 86 16 17 68

Kasserer:
Max Andersen, C.H. Ryders Vej 21, 
9210 Ålborg SØ, tlf 98 14 02 43/40 10 60 99
maxbruno@andersen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem/Vandværksmedlem
Knud Madsen

Bestyrelsesmedlem/Sekretær:
Allan Tønnesen, Fenrisvej 13, Gram
8660 Skanderborg, tlf. 86 57 18 36/29 29 87 78

GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS AF 13/9-1973
Formand:
Ole Nielsen, Tingsskov Allé 71, 8310 Tranbjerg
Thorasvej 90, Kysing, 8300  Odder 
tlf. 86 29 33 31, 21705454 
ole.nielsen@nexans.com   

Kasserer:   
Inger Spence, Kvædevej 35, 8270 Højbjerg
P. Baatrupsvej 12, Kysing, 8300 Odder,
tlf. 86 27 53 89, 22 62 56 14
spence@mail.tele.dk   
 
Sekretær:
Lise Lotte Kjelsmark, Rosendalvej 23, 8260 Viby J.
Pouli Nielsensvej 109, Kysing, 8300 Odder
tlf. 86 28 16 28, 40 84 48 60
    
Best. medlemmer: 
Søren Jørgensen, Pouli Nielsensvej 113, Kysing, 
8300 Odder, tlf. 86 54 39 55, 25 41 51 51
     
Henry Sørensen, P. Baatrupsvej 20, Kysing, 
8300 Odder, tlf. 87 80 02 14, 61 63 76 36 

Nyt fra lokAlforeningerne
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Vejformand:
Allan Rosenbæk, Delfinvej 18, Rude Strand
8300 Odder, tlf. 86 55 85 17

LEJERFORENINGEN PRÆSTEVÆNGET, 
VED SAXILD STRAND
Formand:
Lars Bagger, Nølev Byvej 7, 8300 Odder
lab@b-l.dk

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

Villy Holm, Magnusvej 18, Saksild Strand, 
8300 Odder, vtech@post.tele.dk

Mike Fabricius Smedegaard, Smouenvej 4, 
8410 Rønde, mike@clic.dk

Kasserer:
Knud Sørensen, Plantagevej 205, Saksild 
Strand, 8300 Odder (Ingen mail)

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN
Formand:
Lis Juul Nielsen, Røddalsminde 51
8300 Odder, tlf. 24 42 56 67
mail lijuni@post.tele.dk
 
Kasserer:
Knud S. Thisgaard
Skeltoften 10, 8330  Beder
tlf. 40 73 88 10, mail: kt-finans@mail.tele.dk 

Vejudvalg:
Hans Kurt Kjeldsen
Nørrebakken 12, 8883  Gjern
tlf. 86 87 51 39
 
Sekretær:
Line Møller Johansen
Rørtvej 21 , 8300  Odder
 
Kirsten Rolfsen, Banegårdsparken 3, lejl. 7, 
8300  Odder, 86 54 21 03

FORENINGEN AF GRUNDEJERE 
I SAXILD PLANTAGE
Formand:
Holger Johannesen, Lundevej 67, 8300 Odder, 
tlf. 86 54 14 92/51 51 20 55
holgerjohannesen@gmail.com

Kasserer:
Erik Søndergård, Vibevej 137,
8300 Odder, tlf. 86 54 02 89

Sekretær:
Erik Kjær, Østermarksvej 7 D,
8300 Odder, tlf. 86 54 24 51/40 92 78 19
Mammi.efk@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Claus Kjeldsen, Solbrinken 25, 8300 Odder,
Tlf. 86 54 10 50

Ole Højgaard, Ellelausvej 23, 8660 Skanderborg,
Tlf. 86 52 01 61, Mobil 40 79 26 00

Niels Henning Jensen, Vibevej 135, 8300 
Odder, tlf. 86 520830

SAXILD STRANDS EJERLAUG
Formand: 
Gunner Jørgensen. Hybenvej 17, 
tlf.: 86 52 36 66, 24 24 09 66, gj@edbtotal.dk

Næstformand: 
Else Marie Hulemose. Posmosevej 13, 
tlf.: 86 99 33 51.

Kasser: 
Birgitte Lehmann. Kirkeager 1, tlf.: 86 54 54 86, 
birgitte.lehmann@mail.dk

Sekretær: 
Ole Lassen, Engvej 9, 
tlf.: 86 88 44 55, 28 25 04 83

Medlem: 
Kurt Jensen. Hybenvej 1, 
tlf.: 86 55 83 45, 21 70 16 35

Suppleant: 
Henning Brown. Tlf.: 86 55 80 50, 26 84 80 50

Revisorer: 
Bodil Jeppesen, Knud Kristiansen

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN
6. AUGUST 2008

FORMANDENS BERETNING
Efter den Ekstra Ordinære Generalforsamling d. 
20/3-2008, har der været nogen korrespondance 
med Odder Kommune og Ebbe Brix.
Dette resulterede i en skrivelse med et pris-
overslag over istandsættelse af veje i området, 
denne blev sendt til samtlige berørte grundejere 
med en indsigelsesfrist på 3 uger. Der var den 
5/8 indkommet 11 indsigelser ud af de 136 breve 
der var udsendt.
Odder kommunes Tekniske Udvalg vil d. 20/8 
tage stilling til projektet.
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Den skarpsindige læser af udsendte brev, vil opda-
ge en prisforøgelse i forhold til det beløb der blev 
fremholdt ved den Ekstra Ordinære Generalforsam-
ling, dette skyldes at materialeomkostningerne er 
steget.

Formanden gjorde også opmærksom på at Ejerlau-
get kun har indhentet tilbud igennem kommunen, 
fordi det ville være en for stor økonomisk belastning 
for Ejerlauget selv at stå for alle omkostninger og 
efterfølgende opkrævning af de berørte grundejere, 
fordi Ejerlauget ikke har nogen sanktions mulighed 
over for de grundejere som ikke ønsker at betale.
De 9% som kommunen skal have i administrations-
omkostninger mener bestyrelsen er en billig løsning, 
især når det er kommunen der står for alt.

Vi må takke vejrguderne for det gode vejr der har 
været her i sommer, der har ikke skullet bruges de 
mængder knust asfalt i år som sidste år, og de få 
huller der nu er, må vi så leve med til asfalteringen 
forhåbentlig snart påbegyndes.
Formanden takkede til slut bestyrelsen for det gode 
arbejde og den tillid som medlemmerne havde vist i 
den tid han havde siddet som formand.

Regnskab
Sekretær Birgitte Lehmann fremlagde regnskabet, 
hvor der var en kassebeholdning pr. 31/12 2007 på 
kr. 31.416,43 og hvor regnskabet balancerede på 
kr. 72.622,17.
Regnskabet blev godkendt.

VALG AF BESTYRELSE
Dirigenten gik herefter over til valg af bestyrelse. 
Følgende var på valg.
Formand Henning Brown, accepterede ikke gen-
valg. Valgt blev Gunner Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Ole Lassen, accepterede gen-
valg, og blev valgt.
Suppleant Henning Brown accepterede valg.
Begge revisorer, Bodil Jeppesen og Knud Kristian-
sen blev valgt.

INDKOMMENDE FORSLAG
Der var indkommet 2 skriftlige forslag med følgende 
indhold.
Forslag 1: Fra Eva Kristiansen, Engvej 11. Ved 
ejreskifte af sommerhus, kan der så ikke udsendes 
en velkomsthilsen til de nye ejere sammen med 
opkrævning og tlf. til Ejerlauget?
Svar: Jo, det kan der sagtens hvis Ejerlauget vidste 
hvem der solgte og købte, med det ved Ejerlauget 
desværre ikke.

Forslag 2: Fra Niels Riisgaard, Hybenvej 13. Hvor-
for er der ikke indhentet flere tilbud på asfaltering 
af vejene, når det er kommunen der både står for 

indhentning af tilbud og opkrævning er det jo 
ligesom et tag selvbord.

Svar: Formanden var inde på det i sin beret-
ning. Ejerlauget har ikke de økonomiske mulig-
heder, og heller ikke sanktionsmuligheder over 
for grundejere som ikke vil betale, med den 
konsekvens at Ejerlauget pludselig står med 
stor gæld, som ingen er interesseret i.

EVENTUELT
Mødet gik herefter over til Evt. 
Der blev talt om vedligeholdelse og oprydning 
af vores strand, om det er muligt at samle 
nogle medlemmer en dag eller weekend til 
oprydning og rensning af strandarealet, sådan 
at den er indbydende både for os selv og de 
gæster som kommer.
Bestyrelsen vil se på om det er muligt at samle 
folk til projektet, men kan ikke love noget.

Dirigenten hævede herefter mødet og forenin-
gen bød på kaffe og brød.

GRUNDEJERFORENINGEN
SKOVSAGER
Formand: 
Erik Bargsteen, Hejrebakken 16, 8220 Brabrand, 
tlf. 21 76 84 10, ebargsteen@stofanet.dk@stofanet.dk

Sekretær:
Marianne Vengsgaard, Løjenkærvej 2
8300 Odder tlf. 86 92 84 37

Kasserer:
Birthe Madsen, Dalsvinget 10
8270 Højbjerg, tlf. 86 27 65 06 
birthe@maegbaek.dk

Så gør vi klar til forårets komme – men først 
skal vi have vinteren overstået.
Og den kan vi jo passende bruge til at få styr 
på forårets og sommerens gøremål.
Når du nu alligevel sidder med kalenderen 
fremme er det en god idé at reservere den 22. 
maj, hvor der afholdes ORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING kl. 19,00 på Restaurant Bonde-
huset.  Særlig indbydelse vil blive udsendt.
Den FÆLLES RYDDEDAG  bliver i år den 14. 
juni kl.  9,30 støt op omkring din forening og 
mød op.
Traditionen tro afholdes Sct. Hans bålet som 
tidligere i et fælles samarbejde med Dyngby 
Lyng Grundejerforening
Til slut ønsker vi ale vore medlemmer en god 
sommer.

Bestyrelsen
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drænrør. Det bevirker at regnvand mv. har svært 
ved at trække væk.
I henhold til vedtægterne er en løsning på pro-
blemet ikke et anliggende for grundejerforenin-
gen. Foreningen skal alene tage sig af at holde 
vejens overflade i området via kontingentet. (Der 
var for øvrigt stor tilfredshed med vedligeholdel-
sen af vejene i området.)

Men grundejerforeningen vil være behjælpelig 
med at tage kontakt til kommunen, som forhå-
bentlig kan komme med et konstruktivt forslag 
til de berørte grundejere, som dog selv hæfter 
økonomisk for evt. udbedring.

Generalforsamling 2009
Den næste årlige generalforsamling vil traditio-
nen tro blive afholdt den 1. lørdag i juli. I år 2009 
er det den 4. juli kl. 10.00 på Bondehuset. 

På generalforsamlingen er der mulighed for at 
kommentere og drøfte bestyrelsens indsats og 
komme med forslag til det videre arbejde. Der 
serveres som sædvanligt kaffe og rundstykker 
til de fremmødte. 

Info om plankeværk kontra levende hegn
Vi er fra Odder Kommune blevet gjort opmærk-
som på, at hegn mellem naboer skal være 
levende hegn, hvis de er sat op efter 1994. Kom-
munen har pålagt flere grundejere at fjerne faste 
plankeværk. Opfordring: ”Plant levende hegn i 
stedet for plankeværk”

Information til medlemmer
Information om foreningens aktiviteter mv. bli-
ver løbende hængt op i informationsskabet på 
Spongsvej. 

Vær bl.a. opmærksom på de anvisninger som 
er omkring klipning af træer og buske ved vejen. 
Vi har nogle gange problemer med, at Renova-
tionsbilen ikke kan komme frem.

Skt. Hans aften
I 2008 fortsatte vi traditionen med fælles Skt. 
Hansbål ved Dyngby Strand. Der mødte rigtig 
mange op til fællessang og en lille en til ganen, 
medens det store Skt. Hansbål brændte på 
stranden ud for Strandagervej.  Arrangementet 
blev afholdt sammen med Grundejerforeningen 
Skovsager. 

Båltale
Igen i år var der en båltale. Vi vil gerne sige tak 
til Steen Madsen for en rigtig god tale ved Skt. 
Hans bålet. Vi har valg at trykke talen nedenfor, 
så I kan genopleve lidt af stemningen.

Nyt fra lokAlforeningerne
STRANDPARKVEJS
GRUNDEJERFORENING, SAKSILD
Formand: 
Lotte Josephsen, Risdalsvej 49 8260 Viby J. 
tlf: 30 23 90 30, lottejosephsen@hotmail.com

Næstformand: 
Ove Mikkelsen, Rosensgade 126 8300 Odder. 
tlf: 86 54 08 98, bomikk@gmail.com

Sekretær: 
Hanne Storm Røddalsminde 1, 8300 Odder. 
tlf: 86 54 05 40, storm@info.dk

Kasserer: 
Torben Petersen Østergårdsvej 2, 8464 Galten
tlf: 86 94 34 99

Medlem: 
Ole Andersen, Hølkenvej 40 8300 Odder. 
tlf:86 55 55 98, o.andersen@mail.dk

DYNGBY LYNGS VEJ- OG  
GRUNDEJERFORENING
Formand
Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, Dyngby Strand
Tlf. 51 24 03 02, kvi@mail.dk 

Næstformand
Flemming Jensen, Kystagervej 1
Dyngby Strand, 8300 Odder

Kasserer
Verner Kristensen, Strandagervej 15
Dyngby Strand, 8300 Odder, tlf. 87 80 34 29
vitus-k@mail.tele.dk

Sekretær
Steen Madsen, Skovsagervej 7, 
Dyngby Strand, 8300 Odder
Tlf.: 86 55 85 37, steenmadsen1@mail.dk 

Bestyrelsesmedlem
Aase Jensen, Skovsagervej 9
Dyngby Strand, 8300 Odder

Generalforsamling 2008
På den årlige generalforsamling den 5. juli 2008 
på Bondehuset blev den nuværende bestyrelse 
genvalgt, og dagsorden iht. vedtægterne blev 
fulgt i en god og hyggelig tone under mødet.

På mødet var der også en drøftelse af et pro-
blem, som nogle grundejere har med tilstoppede 
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Steen Madsen sagde følgende ved Skt. Hans 
bålet:
Et kæmpe bål er samlet fra sikkert mange som-
merhusgrunde – det kan blive flot og smukt. Og 
smukt skal det være ved vores dejlige Dyngby 
Strand.
” Der er noget særligt ved Dyngby Strand – men 
jeg ved ikke hvad det er” siger en af vores naboer 
ofte, når vi priser stedet. Det er der sikkert mange 
der er enige i  - os som står her i aften.
Meget gammelt kvas er samlet i dette bål – lad 
alle vore dårlige energier og negative tanker 
følge med i denne ild og glæde os over, at vi 
lever i et land, hvor nyheder som bilagsskandaler, 
benzinpriser, kongehuset, rygestop, lav arbejds-
løshed, an Odder las Vegas og meget andet 
skaber overskrifter i aviser og nyheder; Fordi hvis 
problemerne er af denne størrelsesorden – altså 
relative små ting, bør vi prise os med en høj grad 
af tilfredshed.

Ingen Sunami, ingen tyfon som i USA, intet jord-
skælv, ingen hungersnød. - Hvor slemt kan det 
være?
Måske en uheldig tegning i Jyllandsposten kan 
genere freden.
En bekendt fra New Zealand havde læst vores 
aviser i en periode – hans konklusion var, at vi 
måtte leve i et godt, roligt og demokratisk land 
med sådanne problemer, som aviser og nyheder 
kommer med. Han har sikkert ret.
Jeg synes, at vi i aften skal bruge bålet som sym-
bol på det, vi ikke ønsker at videreføre.
Lad os smide ulighed og laveste fællesnævner på 
bålet – og fejre midsommeren ved at sende vores 
tænkte heks af sted.

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

Vi vil hermed gerne ønske alle foreningens 
medlemmer og gæster i området endnu en 
god sommer ved Dyngby Strand.

Vandet begynder at fryse,
Lyset fra solen og blomsterne brudt-
Da må vort hjerte selv lyse.
Synge vil vi, legen er magt,
Mer end beregning, forstand og foragt
Værn mod det sorte og tomme.
Om der svæver dødelift dræ,
Vil vi dog elske – og plante et træ:
Frugter kan uspået komme.

(Thorkild Bjørnvig) 

På vegne af bestyrelsen
Kurt Vilstrup

LILLEMOSEGÅRDENS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Ole Lykke Petersen, Grindsnabevej 25, Dyngby
8300 Odder, tlf. 87 81 76 40, oly@nordicseed.com

Kasserer:
Lars Vinther Kristensen, Agerhoved 6, Thorsted
8700 Horsens. Tlf. 75 62 23 32, 
larsvinther@privat.dk

Sekretær:
Erik Svejgaard, Dalvangen 59, 8270 Højbjerg. 
Tlf. 86 27 57 24, svej@adslhome.dk

Søren Casparij, Solbrinken 26
8300 Odder, tlf. 45 42 01 45, sc@casparij.dk

Timo Kofoed, Dalsvinget 14, 8270 Højbjerg
tlf.: 86 27 06 78, timo.kofod@valtech.dk

Generalforsamling i Lillemosegårdens Grund-
ejerforening torsdag d. 24. 07. 2008 på Nors-
minde kro

Formanden, Ole Lykke, fremlagde første del 
af bestyrelsens beretning, hvor han omtalte, at 
bestyrelsen har afholdt 6 møder og været repræ-
senteret ved generalforsamlingen i Odderkystens 
Fællesudvalg. Som sædvanligt har foreningen 
deltaget i afviklingen af Skt. Hans bål på forstran-
den med naboforeningerne. 
Efter aftale med ejeren af Lillemosegård er der 
fældet 5 træer med rågereder i den lille lund ved 
Engagervej/Lillemosevej - dog uden nogen synlig 
(og hørbar) effekt. Der er søgt om tilladelse til at 

Der var i år også harmonikaspil til sangene.



Nyt fra lokAlforeningerneNyt fra lokAlforeningerne
skyde rågeunger som sædvanligt for at holde 
bestanden nede.
Med hensyn til beskæring af hybenroser på fæl-
lesarealet langs stranden forholder bestyrelsen 
sig afventende, indtil udviklingen i andre udgifter 
står mere klart.
Det blev kraftigt henstillet til ejere af henlagte 
både ved stranden ikke at placere disse ved/på 
de stier, der er adgangsvej til stranden, og som 
samtidig er adgangsvej for redningskøretøjer. 
Bestyrelsen vil ligeledes gerne have besked, 
hvis nogen kender ejerne til både, der har 
henligget ubenyttet i flere år ved stranden, med 
henblik på, at de fjernes.
Det er blevet for dyrt at benytte Hede Danmark 
til slåning af stierne langs stranden og langs 
marken vest for grundejerforeningens område. 
Formanden modtager gerne henvendelse fra 
personer, der er villige til at overtage opgaven 
mod et mindre honorar.
Foreningen skal fremover også afholde udgift til 
slåning af græsmarken ved skoven samt renhol-
delse af beplantningen langs Lillemosevej.
Der er i år udlagt 365 t. knust asfalt fordelt med 
ca. 300 t. på første del af Lillemosevej og ca. 60 
t. på øvrige veje. Vi forventer i år at fortsætte 
med resten af Lillemosevej og Dyngby Havvej 
samt at udlægge depoter, hvor det er muligt.
Bestyrelsen arbejder videre med at undersøge 
muligheder for etablering af hastighedsdæm-
pende foranstaltninger på Lillemosevej. Dette 
samt bibeholdelse af en hastighedsgrænse på 
30 km./ti kræver, at der foretages hastigheds-
måling og trafiktælling. Der arbejdes ligeledes 
med skiltning i vores område, bl.a. skilte, der 
angiver husnumre på stikvejene i 
den vestlige side af Engagervej. Dette alene vil 
koste 9-12.000 kr. 
Formanden oplyste, at lågen på Spongsvej ind 
til seniorcenteret fremover vil være lukket per-
manent, da der er blevet kørt for stærkt til fare 
for beboere og personale.
I efterår og vinter 2007 har der været begrænset 
gennemløb i den grøft øst for Dyngby Havvej 
9, som leder dræn og overfladevand fra vores 
forenings område ud i havet. Et møde mellem 
ejeren af grunden, Odder kommune og vor 
grundejerforening endte uden en løsning, da 
kommunen vurderede, at grøften på besigtigel-
sestidspunktet var så rimeligt vedligeholdt, at 
man ikke ville påbyde ejeren at oprense den. 
Vi afviste et forslag om, at foreningen skulle 
oprense grøften og betale udgiften hertil, da 
dette påhviler den ejer, på hvis grund grøften 
løber.
Under debatten om denne del af beretningen 
kom der forslag om at markere de områder, 
hvor der må ligge både ved stranden. Med 

hensyn til fællesarealet med hybenroser ved 
stranden tilbød ejerne af Dyngby Havvej 17 og 
19 at assistere med at beskære roser og rydde 
op på arealet. Forsamlingen udtrykte ønske om 
at fortsætte den hidtidige forvaltning af marken 
ved skoven.

Herefter blev først del af beretningen godkendt.

Anden del af beretningen blev forestået af Søren 
Casparij og vedrørte bestyrelsens arbejde med 
ønsket på sidste års generalforsamling om 
at undersøge de tekniske og juridiske forhold 
omkring løsning af problemet med vand på dele 
af vores område, som det viste sig i vinteren 
2006-07. Det blev her slået fast, at foreningen 
ikke i den forbindelse har afholdt udgifter til 
reparationer på private grunde. De tekniske 
undersøgelser, vi har fået foretaget, viser, at 
de nuværende drænrør, der er lagt i slutningen 
af 1960'erne, nu er porøse som glas og delvist 
tilstoppede. Problemet er blevet skærpet af, at 
det ikke længere er tilladt at aflede vand fra tag-
render til kommunens kloakledninger samt af, at 
kommunen har tætnet sine kloakledninger, så 
de ikke længere afleder overfladevand.
Juridisk er det ejeren af den grund, hvorpå et 
defekt eller tilstoppet drænrør ligger, der har 
pligt til at få det repareret. En effektiv og fæl-
les løsning af problemet kan kun foretages af 
grundejerforeningen, hvis vedtægterne ændres, 
således at de gør dette muligt, samtidig med 
at pligt til medlemskab af grundejerforeningen 
tinglyses. Ifølge Spildevandscenteret i Odder 
Kommune har løsningen været at lave et dræn-
lav af berørte grundejere i andre foreninger, 
hvor pligt til medlemskab af grundejerforeningen 
(og dermed alles deltagelse i en løsning) ikke 
er tinglyst.

Efter en længere debat om problemet og de 
mulige løsninger opsummerede dirigenten løs-
ningsmulighederne i flg. punkter: 1. der afholdes 
møde for berørte beboere om etablering af et 
drænlav efter generalforsamlingens afslutning 
som foreslået i indkaldelsen, 2. vi undlader 
at foretage os noget, 3. bestyrelsen arbejder 
på gennemførelse af en tinglysning af pligt til 
medlemskab af grundejerforeningen og nød-
vendige ændringer af foreningens vedtægter. 
Reaktionen herpå var, at ingen tilkendegav et 
ønske om at afholde møde vedr. etablering 
af drænlav. Heller ingen tilkendegav, at man 
skulle lade være med at foretage sig noget. Et 
medlem udtrykte uden at blive modsagt ønske 
om, at bestyrelsen undersøger muligheder for 
og omkostninger ved løsning 3. Herefter blev 
anden del af beretningen godkendt.
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Nyt fra lokAlforeningerneNyt fra lokAlforeningerne
DYNGBY OVERGÅRDS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Peder Pallesen, Smedebakken 105, 3
8600 Silkeborg tlf. 86 82 43 60/24 64 91 60
jppallesen@webspeed.dk

Næstformand:
Finn Mølkjær, Langballevej 176
8320 Mårslet tlf. 86 29 63 01

Kasserer:
Hanne Nielsen, Emiliehøj 10. 2. th.
8370 Højbjerg, tlf. 86 27 05 51
priess.nielsen@email.dk

GRUNDEJERFORENINGEN
DYNGBY HAGE
Formand:
Steen Pedersen, Elleparken 20, 8520 Lystrup, 
tlf. 86 22 72 17, nesen@pedersen.mail.dk

Kasserer:
Herman B. Johnsen, Røddikvej 51, 8464 Galten, 
Tlf. 86 94 44 94, hermanjohnsen@privat.dk
 
Sekretær:
Poul-Erik Vestergaard, Rørthvej 40, 8300 Odder
Tlf. 86 54 22 99

GRUNDEJERFORENINGEN
HAVHUSENE, BOULSTRUP STRAND
Formand:
Finn Holm, Rathlousgade 19,
8300 Odder, tlf. 86 54 47 47
lisbeth.holm@mail.tele.dk

Næstformand, kasserer, sekretær:
Lars Mørck Ottosen, Rosensgade 94,
8300 Odder, tlf.86 54 39 98 
larsottosen@privat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Niels Angaard, Jarlsmindevej 62, Stautrup,
8260 Viby J., tlf. 86 28 44 63

SPØTTRUP STRANDS
GRUNDEJERFORENING
Formand: 
Jørgen Berg Jensen, Hovedgårdsvej 8
8600 Silkeborg, Tlf. 86 80 43 28 
bergsilkeborg@mail.tele.dk

Næstformand:
Else Marie Frederiksen, Skolegade 10, Hou
8300 Odder, tlf. 86 55 13 47

Kasserer:
Grete Jensen, Ternevej 10, Hou
8300 Odder, tlf. 29 45 54 06 
grjekabj@mail.tele.dk

Sekretær:
Birthe Larsen, Spovevej 34, Hou
8300 Odder, tlf. 86 54 43 75

Bestyrelsesmedlem og vejansv.:

AMSTRUP EGE GRUNDEJERFORENING
Formand:
Viggo Eslund, Søttrupvej 2, 8752 Østbirk
Tlf. 75 78 01 87, viggo.eslund@post.tele.dk

Kasserer :
Carsten Rosendal, Gammel Bedervej 9, 
8320 Mårslet, tlf. 86 29 57 30 
295730@gmail.com

Teknisk Tilsyn:
Henning V. Madsen, Alrøvej 173, 8300 Odder

Sekretær:
Steffen U. Bertram, Randlevvej 29, 8300 Odder, 
tlf. 86 54 50 14

SKOVGÅRDSPARKENS
GRUNDEJERFORENING
Formand
Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5
8300 Odder eller Marslev Byvej 37, 
5290 Marslev, tlf. 85 55 92 10 - 20 29 83 84 
bfmbulldog@mail.dk

Kasserer
Hanne Bjerregaard, Viborg Hovedvej 34, Ulkær, 
7100 Vejle, tlf. 76 90 20 30/51 25 29 90
hanne@h-bjerregaard.dk
Al information fremsendes til kasseren

Næstformand:
Poul Sejrsbøl, Skovgårdsparken 51, Amstrup, 
8300 Odder, tlf. 86 92 38 92
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Ventipart
Axel Kiers Vej 32
DK-8270 Højbjerg
Tlf. +45 87 36 04 14
Fax +45 87 36 04 24
www.ventipart.dk

Automatik komponenter
til varme og ventilation

Automatik komponenter
til varme og ventilation

Automatik komponenter
til varme og ventilation
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M A S K I N U D L E J N I N G

Ring og hør 

nærmere

på telefon 

50 50 12 31

BROHUS APS · GL. BYGADE 3 SAXILD · 8300 ODDER

Se komplet 

udlejnings-

program på

www.brohus.eu
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Se komplet 

udlejnings-

program på

www.brohus.eu







 







www.aarhuslokalbank.dk

Aarhus Lokalbank
BYENS BANK

4 %
Indlån op til 4% 
med Byens Bankbog

✶ Nybygning
✶ Tilbygning
✶ Ombygning
✶ Landbrugsbyggeri

Gerne i total-
entreprise

Strandvejen 133
Rørth, 8300 Odder
Tlf. 86 54 17 88
Fax 86 54 11 87
www.obs-byg.dk

Vi udfører alt
tømrer- og
snedkerarbejde.
Reparationer
såvel som nyt.

ApS ODDER BYGGE-SELSKAB
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v/ Jan Tang

EN LILLE SKID BEDRE !

Tv-inspeKTion, HøjTryKsspUling, slamsUgning

KloaK, dræn, olieTanKe, benzin/olieUdsKil-
lere

aUT. KloaKmesTer

( Alt indenfor trAnsport )

Kontor  8654  0857        Døgnvagt  4027  0857

Inspiration til din hav
e

Stort nyt salgsareal · Faglig betjening
Alt i haveplanter · Flot havetilbehør · Gaveideer

Planter til sommerhuset?

Ørting Havecenter · Horsensvej 221, Ørting · 8300 Odder
Tlf. 86554411 · www.oertinghavecenter.dk

Åbningstider:
Hverdage kl. 9-17 · Lørdage kl. 9-16 · Søn- og helligdage kl. 10-15



NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SOMMERHUSET
SYGDOM & ULYKKE:
  ALARmcENtRALEN ............................. 112
  POLItI LANDSDÆKKENDE ..... ............ 114
  tryk postnr. (eks, 8300)
  POLItI, Odder ......................... 87 51 14 48
  Politi, Århus ............................ 87 31 14 48

Apoteker:
Løveapoteket, 
Store torv 5, Århus c .......... 86 12 00 22
Odder Apotek ...................... 86 54 10 09

  Falcks Redningskorps ............. 70 10 20 30
  Lægevagten ............................. 70 11 31 31
  Skadestue - visitationen .......... 87 31 50 50

 
tandlæge claus Ommen
tandplejer Anja Gascoigne
  Rosensgade 14, 1. ................... 86 54 50 50
  8300 Odder.............................. 29 66 23 30

FERIE, TRAFIK & REJSER:
  Odder Banegård ....................... 86 54 09 44
  Odder taxa............................... 86 54 35 00
  Dantaxi ....................................  70 25 25 25
  Visit Odder ............................... 86 54 26 00

El & Vand:
  El: Østjysk Energi..................... 87 80 11 77
  Vand: Odder Vandværk ............ 86 56 10 20

OFFENTLIGE KONTORER:
  Odder Rådhus ......................... 87 80 33 33

BRIAN BROhUS APS
Gl. Bygade 3, Saksild, Odder .. 50 50 12 31

FAMILY GARDEN
Rudehavvej 10, 8300 Odder....  86 54 11 33

FRU MøLLERS MøLLERI
Bjergagervej 35, 8300 Odder .. 21 78 27 60

hESSELLUND EL, Punkt 1
Rådhusgade 96, 8300 Odder .. 86 54 29 11

hOV VVS ApS,
Lærkevej 42, Hov .................... 86 55 62 05

KLOAKMESTEREN APS,
Lyngvejen 1, Dyngby ............... 86 55 60 22

KVICKLY,
Nørregade 6, Odder................. 87 80 28 00

NORDEA, 
Banegårdsgade 2, Odder ......... 86 54 00 00

NYBOLIG, 
Rådhusgade 2, Odder ............. 86 54 26 66

MONTRA, ODDER PARKhOTEL, 
thorvald Köhlsvej 25, Odder ... 86 54 47 44

ODDER KLOAKSERVICE APS, 
Balshavevej 95, Odder............. 86 54 08 57
Biltlf. døgnvagt ........................ 40 27 08 57

ODDER TRANSPORTSERVICE APS, 
Balshavevej 95, Odder............. 86 54 71 11
Biltlf. døgnvagt ........................ 40 40 71 11

ODDER BYGGESELSKAB, 
Strandvejen 133, Rørth. .......... 86 54 17 88

ODDER TAG & FACADERENS , 
 29 86 57 29 - 29 89 54 25

I/S RENO SYD, 
Norgesvej 13, Skanderborg .... 86 52 52 11

RETROEN
Houvej 100, 8300 Odder ......... 21 69 05 72

SELANDIA, Cykler
Rådhusgade 5, Odder ............. 86 54 03 72

STARK Odder Trælast & Byggecenter, 
Banegårdsgade 27, Odder ....... 86 54 00 88

TRANUM OG JøRGENSEN, 
tømrer og snedkermestre

Henrik tranum Kristensen ....... 86 55 70 80
Kim Jørgensen ........................ 86 11 62 07
Værksted i Saksild ................... 86 55 88 99

VVS OG BLIK, Jens-Marius Madsen
Vestergade 75, Skanderborg ... 86 52 07 05
mobil ....................................... 20 24 77 05

øRTING hAVECENTER, 
Horsensvej 221, Ørting. .......... 86 55 44 11

åRhUS LOKALBANK, 
Havnegade 2, 8000 århus c.. .. 87 61 45 02



Kysing Hage

grundejerforeningen Kysing næs nord

grundejerforeningen Kysing næs

grundejerforeningen Kysing næs af 22/10-74
grundejerforeningen Kysing næs af 13/9-1973

nfj naturist Camping

grundlejerforeningen præstevænget ved saxild strand  
grundejerforeningen BaKKen

saxild strands ejerlaug

foreningen af grundejere i saxild plantage

rude & saKsild strands Hus- og grundejerforening

strandparKens grundejerforening

grundejerforeningen sKovsager

dyngBy lyngs vej- og grundejerforening

lillemosegårdens grundejerforening

dyngBy overgård grundejerforening

dyngBy Hage grundejerforening

spøttrup strands grundejerforening

grundejerforeningen HavHusene, Boulstrup strand

amstrup ege grundejerforening

sKovgårdsparKens grundejerforening


