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Det er 13.gang jeg på bestyrelsens 
vegne skal aflægge beretning om  
Odderkystens Fællesudvalgs virksom-
hed i det forløbne år.

Det har igen været et år, som i stor 
udstrækning har været præget af følgerne 
af den verdensomspændende finanskrise, 
som vi stadig befinder os i.
Det er ikke blevet billigere at være sommer-
husejer. Bl.a. er ejendomsskatterne steget 
markant her i 2011 - fra 27,4 til 30.32 prom-
ille - altså en stigning på over 10 procent.
Vi har i årets løb holdt 4 bestyrelsesmøder, 
hvor vi bl.a. har drøftet de idéer og prob-
lemstillinger, der blev fremført på sidste 
generalforsamling.
En af de – efter min og de øvrige bestyr-
elsesmedlemmers mening – gode idéer, 
der kom frem under debatten på forrige 
års generalforsamling var idéen om langs 
kysten at opstille nogle pæne og ensartede 
bænke markeret med foreningens navn.
På sidste års generalforsamling godkendte 
I, at der i budgettet for 2010 blev afsat 
30.000 kroner til projektet og sammen 
med de involverede grundejerforeninger 
arbejdede vi herefter videre med at få 
fundet frem til – og få beskrevet hver 
enkelt bænks nøjagtige placering. 
Da dette arbejde var udført blev der til 
Odder Kommune indsendt ansøgning om 

tilladelse til opstilling af 23 bænke langs 
Odderkysten fra Kysing Næs i nord til 
Amstrup i syd.
Odder Kommune videresendte den 4. 
november 2010 ansøgningen med kom-
munens bemærkninger til Miljøcenter 
Århus, idet alle de ønskede placeringer 
er beliggende indenfor strandbeskyttelses-
linjen.
Vi har nu fra Miljøministeriet, Aarhus 
Natursagsbehandling modtaget tilladelse 
til opstilling af 4 bænke – primært på 
steder, hvor de skal erstatte gamle grimme 
og udtjente bænke og uden markering af 
foreningens navn. 
Se det var jo ikke helt det, der var menin-
gen.
Spørgsmålet er herefter, om vi skal opstille 
de 4 bænke, vi har fået tilladelse til eller 
helt opgive projektet.
Vi kan vist alle blive enige om, at miljøsta-
tionerne langs Odderkysten, f.eks. ved 
Rude Strand, ved Trekanten og ved Chr. 
Pedersensvej absolut ikke er noget ”kønt 
syn”. 
Bestyrelsen har sammen med repræsent-
anter fra de involverede grundejer-
foreninger holdt møde med Renosyd og 
jeg er glad for at kunne meddele, at Reno-
syd  har besluttet at miljøstationerne de tre 
nævnte steder nu bliver udskiftet med nye 
såkaldte ”underground”-containere.

Aflagt på generalforsamlingen torsdag den 
28. april 2011 i Odderkystens Fællesudvalg

Formandens beretning
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A l r ø v e j  382  •  O d d e r  •  t l f . :  8655 2083  •  i n f o @ g r i s e s t a l d e n . d k

MØLLEGÅRDEN

www.møllegårdenpåalrø.dk

Efter en helt fantastisk 1. sæson er Alrøs nye
turistattraktion og unikke spisested, Møllegården, 

igen klar til  at byde gæster velkommen i den 
renoverede grisestald fra og med d. 16. april 2011.

Kør over dæmningen til  smukke Alrø og bliv 
forkælet med en dejlig gastronomisk oplevelse i 

de rustikke og stemningsfulde omgivelser. 

Vi serverer lækker frokost, eftermiddagskaffe & kage 
og dejlige, klassiske og rustikke middagsretter. Du kan 
også få en picnickurv med ud i Alrøs fantastiske natur.

Rustik! Stemningsfuld! Unik!
Spisestedet på Alrø

d. 16. april 2011

Vi åbner igen

Ny turistattraktion på Alrø!

Møllegården Ann 210x148_FInal.indd   1 14-01-2011   12:10:48

Alle miljøstationer langs Odderkysten for-
ventes gjort mere tidssvarende  inden 
udgangen af 2012.
På sidste års generalforsamling oplyste 
jeg, at vi arbejdede med at få vores bestyr-
elsesansvarsforsikring udvidet til også at 
dække erhvervsansvar og evt. arbejdss-
kade.
Det kunne ikke lade sig gøre hos Codan, i 
hvert fald ikke til en rimelig præmie.
Ved henvendelse til Topdanmark fik vi i 
første omgang telefonisk oplyst, at vi kunne 
tegne en kombineret Bestyrelses- og erh-
vervsansvarsforsikring for en præmie, der 
var lavere end den vi i forvejen betalte for 
vores rene bestyrelsesansvarsforsikring i 
Codan, men det viste sig desværre senere, 
at dette alligevel ikke kunne lade sig gøre.
Til gengæld kunne vi hos Topdanmark 
tegne en ren bestyrelsesansvarsforsikring 
for en præmie, som lå på ca. ¼ af præmien 
hos Codan og det har vi så gjort.
Vi har fra Grundejerforeningen Kysing 
Hage modtaget en ansøgning om tilskud 
til renovering af et stykke skov på Kysing 
Næs. Vi har drøftet ansøgningen og er 
enige om at foreslå generalforsamlingen, 
at foreningen yder et tilskud på 25 % af 

udgifterne - dog max. kr. 10.000,00 - under 
forudsætning af, at skoven er tilgængelig 
for offentligheden.
Vi har også modtaget og drøftet tilbud vedr. 
hjertestartere, men det er fortsat bestyr-
elsens holdning, at opsætning og løbende 
vedligeholdelse af sådanne ikke er en 
opgave foreningen skal påtage sig. 
I stedet kunne foreningen evt. yde tilskud 
på f.eks. 25 % til hjertestartere, som blev 
anskaffet og løbende vedligeholdt af de 
enkelte grundejerforeninger eller af Turist-
foreningen i samarbejde med f.eks. Odder 
Kommune eller andre efter samme model, 
som vi i sin tid anvendte vedr. orientering-
stavlerne. 
Endelig har vi gennemgået foreningens 
vedtægter og denne gennemgang har 
resulteret i, at vi ønsker foretaget nogle 
mindre redaktionelle ændringer i disse. Det 
kommer vi tilbage til senere i aften.
Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens 
vegne ønske jer alle en rigtig god, lang og 
varm sommer. Det trænger vi til ovenpå 
den lange kolde vinter, vi lige har været 
igennem.

Niels-Ulrik Bugge, Formand

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.
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En lang tid med periodevis hård frost, 
som den vi netop har været igennem, 
kan være en alvorlig trussel mod van-
drørene i sommerhuset, da de kan fryse 
og blive frostsprængt. Det er dog ikke 
vanskeligt at undgå ubehagelige over-
raskelser.

Tøm installationerne
Hvis du ikke bruger sommerhuset om vin-
teren, og ønsker at lade det stå uopvarmet, 
skal du tømme rørsystemet og installation-

erne for vand. Lidt afhængig af hvordan 
systemet er lavet, kan tømning fx ske fra 
målerbrønden ved at lukke for vandtilgan-
gen i målerbrønden, og herefter tømme 
rørsystemet med luft som blæses ind via 
en ventil i målerbrønden. Tøm og afmonter 
termostatstyrede blandingsbatterier, da 
de kan indeholde vand.  Husk også få 
tømt eller frostsikret toiletter og cisterner, 
ligesom opvaske- og vaskemaskine bør 
tømmes for vand. Du er velkommen til at 
kontakte os for nærmere information – få 

Odder Vandværk A.m.b.a. informerer

Pas på vandinstallationerne 
i vinterkulden

Priser for 2011 
 
Variable driftsbidrag 
 
 kr./m3 

ekskl. moms 
kr./m3 

inkl. moms 
Forbrugspris  5,15 6,44 
Grundvandssikring  0,18 0,23 
Grøn afgift stat  5,00 6,25 
Gebyr kommune  0,43 0,54 
Samlet pris  10,76      13,45 
 
Faste driftsbidrag  
Målerstørrelse: kr. ekskl. 

moms 
kr. inkl. 
moms 

Qn 1,5/2,5 m3 560,00  700,00 
 
Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand A/S. 
 
Adresse: Skovdalsvej 8 

8300 Odder 
Telefon: 8656 1020 
E-mail: info@odderforsyningsselskab.dk 
Hjemmeside: www.odderforsyningsselskab.dk eller www.ofs.is 
 
Vandkvalitet 
Typiske analyseresultater af de mest almindelige parametre målt i perioden 
5. maj 2010 – 18. nov. 2010. 
 

Parameter Enhed Fundne værdier Krav Sted 
Hårdhed ºdH 15,7 Intet krav Værk 
pH - 7,2 – 7,7 7,0 - 8,5 Net/forbr. 
Jern mg Fe/l < 0,010 - 0,034 maks. 0,2 Net/forbr. 
Mangan mg Mn/l < 0,005 maks. 0,02 Værk 
Klorid  mg Cl/l 25 maks. 250 Værk 
Fluorid mg F/l 0,25 maks. 1,5 Værk 
Nitrat mg NO3 /l 0,73 maks. 50 Værk 
Sulfat mg SO4 /l 38 maks. 250 Værk 
Total fosforindhold mg P/l 0,015 maks.  0,15 Værk 
Coliforme bakterier  antal/100 ml ikke målbar ikke målbar Værk 
E. coli   antal/100 ml ikke målbar ikke målbar Værk 
Kimtal ved 37° C antal/ml ikke målbar   maks. 20 Net/forbr. 
Kimtal ved 22° C antal/ml 1 – 22 maks. 200 Net/forbr. 

 
Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til 
forbrugerne i Odder og omegn, herunder Saxild Strand, Rude Strand og Spøttrup Strand, samt 
værkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 5.000 forbrugere. 
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*) Hårdheden er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium. Et stort indhold giver hårdt 
vand - et lille indhold giver blødt vand. Indholdet her klassificeres som ”temmelig hårdt”. Hårdheden 
har bl.a. betydning indstilling af saltdoseringen i opvaskemaskiner (se maskinens betjeningsvejledn-
ing) og sæbedoseringen for vaskemaskiner (følg doseringsvejledningen på vaskepulverpakken).



evt. hjælp fra et autoriseret VVS-firma til at 
udføre arbejdet.

Hold sommerhuset opvarmet
Du kan også beskytte installationerne ved 
at holde sommerhuset opvarmet – det er 
nok det mest praktiske, hvis huset benyttes 
jævnligt i vinterhalvåret. Huset skal da hol-
des opvarmet, så det holdes frostfrit, og 
det bør gøres termostatstyret, så der tages 
højde for de relativt store temperaturudsv-
ing, der kan være om vinteren. Pas på med 
at sætte temperaturen for lavt, da det kan 
medføre frostskader på rør placeret på 
udsatte steder i huset. Sådanne rør kan 
med fordel isoleres. 
Selv om huset er beboet, er det en god 
ide at holde øje med rørene, når ude-
temperaturen er meget lav. Et faretegn 
kan fx være, at vandet i vandhanen føles 
usædvanligt koldt. Det er ofte vandrørene 
i kælder, skunk og loftrum, der er de mest 
udsatte, og det kan være nødvendigt at 
isolere dem, men en anden typisk skade 
er på rør i fx garager og udhuse hvor man 

har glemt at lukke en port eller dør. Normalt 
er det måske ikke et problem, men når det 
bliver meget koldt, kan rør og installationer 
pludselig fryse alligevel. Så husk at lukke 
udhuse og garager og evt. isolere udsatte 
installationer eller tømme dem for vand. 
Og vær opmærksom på, at isolering nok 
vil mindske problemet, men selv isolerede 
installationer kan fryse, hvis det er koldt 
nok, længe nok.
Du kan med fordel kontakte en autorisret 
vvs-installatør for at få nærmere informa-
tion.

Forsikring
Du kan ikke være sikker på at få dæk-
ket eventuelle frostsprængninger af forsi-
kringsselskabet, hvis skaderne skyldes at 
huset har været utilstrækkeligt opvarmet. 
Hvis du ikke tømmer installationerne skal 
du derfor sætte så meget varme på, at der 
ikke kan opstå frostskader. 
Du vil som hovedregel heller ikke kunne 
få eftergivet vandspild og vandafgifter, når 
skaden skyldes frostsprængninger. 
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E. coli   antal/100 ml ikke målbar ikke målbar Værk 
Kimtal ved 37° C antal/ml ikke målbar   maks. 20 Net/forbr. 
Kimtal ved 22° C antal/ml 1 – 22 maks. 200 Net/forbr. 

 
Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til 
forbrugerne i Odder og omegn, herunder Saxild Strand, Rude Strand og Spøttrup Strand, samt 
værkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 5.000 forbrugere. 
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Bestyrelsen for Odder Vandværk beslut-
tede for et par år siden at opføre et nyt 
vandværk i Fillerup til afløsning for det 
gamle, som er ved at være udtjent. Det har 
imidlertid trukket ud med at komme i gang, 
fordi én helt afgørende faktor mangler at 
falde på plads, og det er tilladelsen til at 
placere anlægget på det ønskede sted.
Der er søgt tilladelse hos kommunen til 
at placere det nye værk nord for det 
eksisterende værk, dvs. ved Ulvsborgvej. 
Placeringen er blandt andet valgt ud fra, 
at beliggenheden er højere her, og det kan 
udnyttes til at spare strøm til pumpning af 
vandet. Desuden er grundvandsstanden 
til tider meget høj på den gamle grund, 
og det øger forureningsrisikoen. Så når 
muligheden byder sig, skal denne risiko 
naturligvis mindskes.

Grunden til, at det har været vanskeligt at 
få tilladelsen i hus er blandt andet, at den 
foreslåede placering er i landzone, og på 
grund afstanden til en nærliggende skov. 
Imidlertid har vandværker i andre kom-
muner kunnet få tilladelse til placeringer 
på sammenlignelige steder, så det burde 

også være tilfældet i Odder. En anden 
forhindring har været planerne om den 
kommende omfartsvej sydvest for Odder, 
som kommer til at gå igennem det område, 
hvor vandværket ønskes placeret. Placer-
ingen af vejen er nemlig ikke endelig fast-
lagt, og kan derfor komme i konflikt med 
vandværket.
Nu ser det imidlertid ud til, at kommunen i 
løbet af foråret 2011 vil fastlægge placerin-
gen af vejen, og dermed bør det også være 
muligt at tage stilling til vandværkets plac-
ering og udstede de nødvendige tilladelser.
Bestyrelsen anslår, at det nye vandværk vil 
koste ca. 16 mio. kr. ekskl. moms, og vand-
værket har allerede beløbet til rådighed. 
Bestyrelsen forventer ikke, at vandprisen 
vil blive påvirket af investeringen. 
Til forskel fra det eksisterende værk, som 
benytter en ”åben” behandlingsmetode, 
vil det nye værk blive et ”lukket” anlæg. 
Vandværket har allerede et værk af den 
lukkede type i Boulstrup-området, og har 
gode erfaringer med det.

Arne Thomsen, Bestyrelsesformand
Odder Vandværk A.m.b.a. 

Nyt vandværk skal sikre vandfor-
syning ind i det næste århundrede

CYKLER ApS

CYKLER OG TILBEHØR
BICYCLES AND ACCESSORIES
FAHRRÄDER UND ZUBEHÖR

RÅDHUSGADE 5 • 8300 ODDER • TLF. 86 54 03 72
www.selandiacykler.dk
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Nu er det endnu mere attraktivt at udleje 
sit sommerhus. 
Fremover er de første 20.000 kroner i 
lejeindtægt nemlig skattefrie, hvis man 
udlejer gennem et bureau. Det blev ved-
taget i den nye finanslov i Folketinget lige 
før nytår med et bredt flertal. Tidligere har 
det faste bundfradrag kun været 7.000 sti-
gende til 10.000 i 2010.
Turistmæssig set håber vi at denne beslut-
ning vil gøre det endnu mere attraktivt 
for sommerhusejere langs hele kysten at 
vælge at sætte sommerhuset til udlejning 
i de perioder af året man ikke selv bruger 
huset. 
Ved at udleje sit feriehus slås to fluer med 
et smæk. Indtjening til ejer og flere over-
natninger til området, som er vigtig for erh-

vervslivet og beskæftigelsen. Tre fjerdedele 
af sommerhusgæsternes penge går til de 
lokale købmænd, butikker, restauranter, 
forlystelser og museer, så det er af stor 
betydning for lokalområdet at sommer-
husene udlejes.
Hvis man ønsker yderligere information 
om skattefradragsregler ved sommerhu-
sudlejning, kan dette findes på Feriehu-
sudlejernes Brancheforenings hjemmeside 
www.fbnet.dk eller på Feriepartner Odder 
www.feriepartner-odder.dk.
Så meget kan du tjene: Efter bundfradraget 
på 20.000 kr. fratrækkes yderligere et 
fradrag på 40%. 

Edith Derdau, Turistchef

Se nedenstående eksempel: 

Hvorfor ikke leje jeres 
sommerhus ud, når

I ikke selv bruger det? 

Eksempel 1: Fast fradrag på 40%
Bruttolejeindtægt . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 30.000 
+ strøm, olie, telefon m.m.  . . . . . . . . . Kr. 4.000 
Samlet lejeindtægt  . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 34.000 
Skattefrit fradrag / Bundfradrag  . . . . . Kr. -20.000 
(Lejeindtægt - bundfradrag)  . . . . . . . . Kr. 14.000 
- fradrag på 40% af 14.000 kr.  . . . . . . Kr.    -5.600 
Til beskatning (som kapitalindkomst)  . Kr.  8.400



ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag .kl. 9.00-20.00

Lørdag .........
.......k

l. 8.00-18.00

Udvalgte søndage

kl. 10.00-17.00
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Feriehusudlejning
 - gennem dit lokale Feriepartner Danmark bureau

Få en gratis og 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.

Feriepartner Odder • VisitOdder
Banegårdsgade 3 • 8300 Odder • Tlf. 87 80 26 00 • info@visitodder.dk

www.feriepartner-odder.dk

Feriepartner Odder
Kåret som Danmarks 4. bedste 
udlejningbureau af Forbruger-
styrelsen.

Tjen 20.000 kr. skattefrit
på udlejning af dit feriehus

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få nyt om aktuelle aktivi-
teter. Send en mail til 
info@visitodder.dk

visitodder_udlejning.indd   3 09-02-2011   09:17:29

Husk det kræver tilladelse for at opsætte 
bade- og bådebroer !!!

Det kræver tilladelse før man kan opsætte 
en bro. Odder Kommune har i 2010 ved-
taget retningslinjer for tilladelser til bade- 
og bådebroer. Du kan læse om retning-
slinjerne og hvordan man søger tilladelse 
på kommunens hjemmeside. Her er et lille 
uddrag af forholdene…
 
Hvem kan få tilladelse og hvor..
Det afhænger af naturen og landskabet om 
man kan få lov til en bro. Der give normalt 
kun tilladelser til bade- og bådebroer i by- 
og sommerhusområder, og man skal gå 
sammen for at få tilladelse til en bro – der 
gives ikke tilladelser til at hver enkelt ejen-
dom kan få sin egen bro.
Der gives normalt ikke tilladelser i de sær-
lige naturområder (Natura 2000 områder), 

og broer skal indrettes så man kan komme 
forbi dem på stranden. Man må ikke sætte 
badehuse, flag, belysning o.s.v. op på 
broerne. Broer skal være åbne for offent-
ligheden, og der må ikke skiltes med 
”Adgang forbudt”. Der er flere og mere 
detaljerede detaljer på kommunens hjem-
meside. Overholder man ikke vilkårene, 
kan kommunen kræve broen fjernet.

Gamle broer
Før 1975 havde man lov til at sætte broer 
op ved sin egen ejendom – dog skulle man 
overholde en række tekniske forhold. Kom-
munen har via luftfotografier m.v. mulighed 
for at checke om enkelte broer er sat op 
før 1975. Efter 1975 har man skullet have 
tilladelse. Hvis broer har været taget ned i 
mere end 3-5 år, betragtes det som en ny 
bro, hvis de sættes op igen – og så skal der 
søges tilladelse.

Bade- og Bådebroer

ALU-DANICA A/S • Lilleringvej 36B • 8462 Harlev J • Tlf. 8694 1001 • Fax 8694 1399

www.alu-danica.dk

STØBTE SKILTE - personlige dørskilte, husnr. skilte
Alu-Danica producerer støbte aluminiumsskilte i et solidt og 
modstands   dygtigt design. Efter støbning efterbehandles 
skiltet og den endelige lakering tørres i ovn. 
Her kan du få et unikt personligt skilt, som giver sikkerhed 
for en lang holdbarhed.

ALU-DANICA A/S
Metalstøberi Skiltefabrik
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Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk

Nye miljøstationer langs
Saksild Strand
Renosyd har igangsat et projekt, hvor de tre miljø-
stationer på henholdsvis Rude Strand, Trekanten 
og Chr. Petersens Vej skal opgraderes. 

De tre miljøstationer, hvor man kan aflevere glas
og papir, hører til blandt de mest benyttede, og 
trænger nu til udskiftning. Derfor har vi besluttet 
at udskifte dem til nogle større og bedre, som 
efter planen skal være klar til brug senest den
1. juni 2011.
      
De nye miljøstationer kommer til at bestå af nedgravede 
containere, hvor kun en lille del, affaldsindkastet, er over
jorden. Det giver en række fordele, herunder dæmpning af støj ved 
indkast af flasker. Erfaringerne viser også, at der bliver smidt mindre 
affald på jorden ved siden af containerne, når man går over til den 
slags nedgravede løsninger. Og så synes vi da selv, at de er ret flotte i 
forhold til de gamle.

Vi håber, at I vil tage godt imod de nye miljøstationer.

Vi ønsker alle en god sæson
Venlig hilsen
Renosyd

Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk

Renovation sommerhusområder

Afhentning af dagrenovation 2011 i ugerne:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Afhentningsuge er markeret med grønt. 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 - Havnekiosken i Hou - STARK i Od-
der. Sækkene skal være mærket med Renosyd EKSTRA. De anbringes ved siden af skralde-
stativet, og renovationsmedarbejderen tager dem med næste gang, han kommer.

Batterier fra husholdningen kan lægges i en ren og klar plast-pose, der lægges på låget af 
skraldespanden. Så tager renovationsmedarbejderen posen med ved næste tømning.

Genbrugspladsen
Andet affald kan afleveres på Genbrugspladsen på Skovdalsvej 26 A i Odder.

Åbningstider
Mandag–Fredag Lørdag–Søndag Helligdage

12.00–18.00 09.00–16.00 Lukket
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Akut sygdom og ulykker:
Bliver du akut syg – ring til egen læge hverdage kl. 8-16: 
Bliver du akut syg, skal du kontakte din egen læge. Din egen læge vil så 
vurdere situationen og finde ud af, hvad der skal ske: Om du skal have 
et sygebesøg, tage hen i konsultationen, om du skal på skadestuen 
eller måske indlægges på hospitalet.
 
Bliver du akut syg, når din egen læge har lukket 
– ring til lægevagten 7011 3131, 
Bliver du akut syg, når din egen læge har lukket, skal du ringe til læge-
vagten. Lægevagten vil så finde ud af, hvor du får den rette behandling.

Lægevagten har åbent
 • Hverdage kl. 16-08  
 • Weekender og helligdage hele døgnet

Hvis du kommer til skade – ring til skadestuen hele døgnet: 8731 5050
Hvis du kommer til skade, f.eks. får større sår eller brækker en finger, 
kan du blive behandlet på skadestue eller akutklinik. Men du skal altid 
ringe først. Så er du sikker på, at du kommer det rette sted hen, og de er 
parate til at tage imod dig, når du kommer.

Ved alvorlige ulykker og livstruende situationer:
Ring Alarm 1-1-2 (ambulancen)

Akut psykisk sygdom:
Du skal ringe til din egen læge eller til lægevagten på 7011 3131 ved 
akut psykisk sygdom. De vil så vurdere og finde ud af, hvad der skal 
ske: Om du skal henvises til den visiterede modtagelse eller tage hen 
til lægekonsultationen. 

Døgnåben Psykiatrisk Rådgivningstelefon: 78 470 470

Kommunerne i øst: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, 
Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus 

2401-09-114cØ DK

Til borgerne i den  østlige del af 
Region MidtjyllandVælg den rette hjælp 

– og få den rette behandling
Akut sygdom og ulykker:
Når du har ringet på 8731 5050, kan du blive henvist til:

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (Døgnåben skadestue)
Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

Regionshospitalet Horsens (Døgnåben skadestue)
Sundvej 30, 8700 Horsens

Regionshospitalet Randers (Døgnåben skadestue)
Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Regionshospitalet Grenaa (Akutklinik, åben alle dage 8-22)
Sygehusvej 6, 8500 Grenaa

Regionshospitalet Silkeborg (Akutklinik, døgnåben)
Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg

Regionshospitalet Samsø (Døgnåben skadestue)
Sygehusvej 26, 8305 Samsø

Akut psykisk sygdom:
Når du har ringet til din egen læge eller til lægevagten på 7011 3131, 
kan du blive henvist til:

Århus Universitetshospital, Risskov (Døgnåben visiteret modtagelse, 
der også dækker Randers/Djursland), Skovagervej 2, 8240 Risskov

Regionspsykiatrien Horsens (Døgnåben visiteret modtagelse), 
Sundvej 30, 8700 Horsens

HUSK: Ring altid først. Så får du den rette hjælp i første omgang
Både hos lægen, lægevagten og i telefonen til skadestuer og akut-
klinikker får du en fagperson i røret. En der kender sundhedssystemet 
og ved, hvor du får den rette hjælp.

Region Midtjylland, Grafisk Service 2401-09-114cØ DK

Ring
– når du har brug for hjælp

Til borgerne i den  østlige del af 
Region Midtjylland
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Akut sygdom og ulykker:
Bliver du akut syg – ring til egen læge hverdage kl. 8-16: 
Bliver du akut syg, skal du kontakte din egen læge. Din egen læge vil så 
vurdere situationen og finde ud af, hvad der skal ske: Om du skal have 
et sygebesøg, tage hen i konsultationen, om du skal på skadestuen 
eller måske indlægges på hospitalet.
 
Bliver du akut syg, når din egen læge har lukket 
– ring til lægevagten 7011 3131, 
Bliver du akut syg, når din egen læge har lukket, skal du ringe til læge-
vagten. Lægevagten vil så finde ud af, hvor du får den rette behandling.

Lægevagten har åbent
 • Hverdage kl. 16-08  
 • Weekender og helligdage hele døgnet

Hvis du kommer til skade – ring til skadestuen hele døgnet: 8731 5050
Hvis du kommer til skade, f.eks. får større sår eller brækker en finger, 
kan du blive behandlet på skadestue eller akutklinik. Men du skal altid 
ringe først. Så er du sikker på, at du kommer det rette sted hen, og de er 
parate til at tage imod dig, når du kommer.

Ved alvorlige ulykker og livstruende situationer:
Ring Alarm 1-1-2 (ambulancen)

Akut psykisk sygdom:
Du skal ringe til din egen læge eller til lægevagten på 7011 3131 ved 
akut psykisk sygdom. De vil så vurdere og finde ud af, hvad der skal 
ske: Om du skal henvises til den visiterede modtagelse eller tage hen 
til lægekonsultationen. 

Døgnåben Psykiatrisk Rådgivningstelefon: 78 470 470

Kommunerne i øst: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, 
Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus 

2401-09-114cØ DK

Til borgerne i den  østlige del af 
Region MidtjyllandVælg den rette hjælp 

– og få den rette behandling
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Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Regionshospitalet Grenaa (Akutklinik, åben alle dage 8-22)
Sygehusvej 6, 8500 Grenaa

Regionshospitalet Silkeborg (Akutklinik, døgnåben)
Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg

Regionshospitalet Samsø (Døgnåben skadestue)
Sygehusvej 26, 8305 Samsø

Akut psykisk sygdom:
Når du har ringet til din egen læge eller til lægevagten på 7011 3131, 
kan du blive henvist til:

Århus Universitetshospital, Risskov (Døgnåben visiteret modtagelse, 
der også dækker Randers/Djursland), Skovagervej 2, 8240 Risskov

Regionspsykiatrien Horsens (Døgnåben visiteret modtagelse), 
Sundvej 30, 8700 Horsens

HUSK: Ring altid først. Så får du den rette hjælp i første omgang
Både hos lægen, lægevagten og i telefonen til skadestuer og akut-
klinikker får du en fagperson i røret. En der kender sundhedssystemet 
og ved, hvor du får den rette hjælp.

Region Midtjylland, Grafisk Service 2401-09-114cØ DK

Ring
– når du har brug for hjælp

Til borgerne i den  østlige del af 
Region Midtjylland
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Tak for 2010 og 
velkommen til 2011

Altmuligmanden har løst mange forskellige 
opgaver hos jer i det forløbne år. Det er 
spændende med en alsidig arbejdsdag og 
nye udfordringer.
Der er ikke blevet investeret så meget i nye 
maskiner, men jeg er også ved at have det, 
der er efterspørgsel på. Dog kan jeg som 
noget nyt i år tilbyde teltudlejning (telt, gulv, 
borde og stole) . Det opbygges i moduler 
af 3 m – f.eks. 6 m bred x 3, 6, 9 el. 12 m 
lang. Så, har I planer om at holde en som-
merfest men mangler pladsen til alle jeres 
gæster i sommerhuset, er der mulighed for 
at leje et telt og holde festen i haven. Alt-

muligmanden står selvfølgelig for opstilling 
og nedtagning.
Til alle jer, der skal have fældet træer, tages 
der selvfølgelig imod ordre hele året. Men 
sæsonen for træfældning og beskæring er 
fra oktober til marts.
Jeg er glad for den tillid, I har vist mig ved 
at bruge mig og ved at anbefale mig til 
naboer og venner.
Jeg står klar i 2011 til jeres nye opgaver.

Mvh Altmuligmanden
50 50 12 31

vi ses

TRÆFÆLDNING
Brohus Aps udfører alle former for 

· Træfældning
· Topkapning
· Beskæring
· Rydning
· Stubfræsning
· Flishugning

Det bedste tidspunkt for beskæring/
træfældning er fra oktober til marts.

· Bestillinger modtages hele året
· Uforpligtende tilbud gives
· Fuldt forsikret
· Intet er for stort og intet er for småt

50 50 12 31

BROHUS APS · GL. BYGADE 3, SAXILD · 8300 ODDER

Kære nye og gamle kunder

Butikkens åbningstider:
Torsdag 12-18
Fredag 12-18
Lørdag 9-14

I gårdbutikken finder du:
Nymalet mel af korn fra egne marker
Smagfulde brød & lækre kager
Slagterivarer af egne dyr
Hjemmelavede delikatesser
Vin, øl, mm.

En skøn restaurant med gårdhave og
opvarmet gårdhavetelt, levende lys og

hyggelig stemning. Vi kalder vores køkken
”Det moderne landkøkken” baseret på

gode lokale råvarer med masser af smag.

Restaurantens åbningstider: (tor, fre, lør)
Lørdagsbrunch 10.00 – 12.00
Lækkert frokostkort 12.00 – 15.00
Kaffe og kage 12.00 – 17.00
Aktuelle aftenmenuer 18.00 – 21.30

Bjeragervej 35 . 8300 Odder . 2178 2760
info@frumollersmolleri.dk . www.frumollersmolleri.dk

Bjeragervej 35 . 8300 Odder . 6160 0361
info@madhimlen.dk . www.madhimlen.dk
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TRÆFÆLDNING
Brohus Aps udfører alle former for 

· Træfældning
· Topkapning
· Beskæring
· Rydning
· Stubfræsning
· Flishugning

Det bedste tidspunkt for beskæring/
træfældning er fra oktober til marts.

· Bestillinger modtages hele året
· Uforpligtende tilbud gives
· Fuldt forsikret
· Intet er for stort og intet er for småt

50 50 12 31

BROHUS APS · GL. BYGADE 3, SAXILD · 8300 ODDER
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”Hvis du gerne vil bygge til eller nyt og 
gerne vil have en byggetilladelse hurtigst 
muligt, skal du indsende et fyldestgørende 
projekt.
Gå på Oddernettet under Bo & Byg og se 
hvad der skal medsendes.
Husk at nærlæse bestemmelserne i lokal-
plan 3008 inden projektet tegnes. Specielt 
bestemmelser om afstand og højde bør 

undersøges nærmere for den ønskede 
placering af byggeriet. Generelt må som-
merhuse ikke placeres nærmere skel end 
5 m – udhuse, carporte og lign. kan dog 
placeres 2,5 m fra nabo- og stiskel (ikke 
vejskel) hvis højden ikke overstiger 2,5 m 
over terræn.
Der er naturlig vis mulighed for en forhånds-
dialog med en byggesagsbehandler.”

Byggeri i 
Odder Kommune

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

✶ 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



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 håndværkerti-
mer 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

21

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088

Se film på STARK.dk

“ GodT håndvæRK eR følelSen 
Af AT lAve noGeT uniKT”

Steen Andersen  Tømrermester, Bogense
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Nærpolitiet i Odder er flyttet fra den gamle 
politistation til nye lokaler i brandvæsnets 
garageanlæg på Rådhusgade 40 i Odder.
Flytningen fandt sted først i juli måned 
2010.
Lokalerne er nyindrettet i garagebygnin-
gen, og fremstår helt lyse og indrettet til 
politiets brug.
Der er arbejdsplads til 3 personer, men den 
faste stab er fortsat politiassistent Flem-
ming Paulsen og politiassistent Gunnar 
Torgny Hansen.
Brandvæsnets bygning huser ud over politi-
et, også Odder Brandvæsen og Responce.
Den 21. oktober 2010 var der Åbent Hus, 
hvor stationen officielt blev indviet.  
Dette skete med taler fra blandt andet 
borgmester Elvin Hansen, ligesom der 
var mulighed for at se det udstyr som 
beboerne i ”huset” kan byde på.
Der udover var det muligt at få en pølse 
med brød og en sodavand eller en kop 
kaffe. 
Det var en stor dag med mange besø-
gende. 
Man kan ringe til nærpolitistationen på 
8751 1448 eller til Politigården i Århus på 
114 eller 87311448.

Træffetiderne for personlig henvendelse 
hos nærpolitiet i Odder er: 
Tirsdage 1000 – 1200
Torsdage1600 – 1700

Grunden til, at vi har valgt disse korte træf-
fetider er, at vi hellere vil være ”på gaden” 
og betjene borgerne. Men vi er altid til at få 
fat i via vagtcentralen, som man ringer til, 
ved at benytte hovednummeret.
Skulle man komme forbi kontoret uden for 
disse træffetider, og er politiet i kontoret, er 
man altid velkommen til at komme ind. 
Dette indebærer, at der også fremover er 
mulighed for politibetjening på nærsta-
tionen i Odder.  
I dagligdagen vil borgerne blive betjent 
både af personalet fra nærstationen i Odd-
er, ligesom de vil blive betjent af personale 
fra det øvrige lokalpoliti og beredskabet. 
Dette indebærer, at der døgnet rundt er 
politidækning.
Ud over de uniformerede patruljer, vil der 
også kunne ses personale fra specialpa-
truljen, der generelt arbejder i civilt tøj. De 
koncentrerer sig om nattelivet, og vil i den 
anledning blandt andet være at se i restau-
rationsmiljøet. 

Nærpolitistationen i Odder 
er rykket til nye lokaler

· Alt i kloakarbejde udføres
· TV-inspektion
· Kloakspuling
· Anlæg af græsplæner etc.
· Fræsning
· Sne & saltning for privat/erhverv

· Flishugning
· Rodfræsning
· Fældning af træer
· Støbning
· Belægning
· Vedligeholdelse af grusveje



23

www.odderbowlingcenter.dk

Weekend Buffet

Spis alt
hvad du

kan
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ONLINE BOOKING

www.odderbowlingcenter.dk

Spis & Bowl

Barbeque beninkl. 1 times bowling
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ONLINE BOOKING

www.odderbowlingcenter.dk

Brunch og Bowling

Lørdag og 
søndag

10.00-13.00
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ONLINE BOOKING

www.odderbowlingcenter.dk

Compact Golf

Mini golf på den fede måde 

ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 12.00  
Dog ikke mandag (klubtræning)

UGE 26 til 32 – ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 17.00  
Dog ikke mandag (klubtræning)

Kontakt os ved selskaber udenfor åbningstiden.

www.odderbowlingcenter.dk Ballevej 2 · 8300 Odder · 86 54 13 00
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Sommerhuse må bruges hele somme-
ren og i begrænset omfang om vinteren. 
Dog er der visse undtagelser, der giver 
ret til helårsbeboelse. 
I Danmark - om sommeren - må alle som-
merhusejere og lejere benytte sommerhu-
set. Men om vinteren, dvs. fra 1. oktober 
- 31. marts, må beboelse i sommerhuse 
ifølge planlovens § 40 kun ske som ”kort-
varige ferieophold”. Det er Odder Kommune 
der skal føre tilsyn med loven.

Hvad står der i planloven? 
Bestemmelsen om, at sommerhuse ikke 
må bebos hele året, håndhæves strengt. 
Bestemmelsen skylde bl.a. et krav fra EU 
pga. den danske særregel, der fastsætter, 
at udlændinge ikke må købe sommerhuse 
i Danmark. Derfor kræver EU, at kom-
munerne fører kontrol med, at alle danske 
sommerhusområder primært anvendes 
til fritidsformål. Endvidere skal forbuddet 
mod helårsbeboelse i sommerhusområder 
sikre, at karakteren af disse områder beva-
res, og kommunerne har ikke samme ser-
viceniveau for snerydning m.v. i sommer-
husområder, som i resten af kommunen. 

Bo lovligt i sommerhus om vinteren
Sommerhuse kan lovligt anvendes til 
beboelse i perioden fra 1. april - 30. sep-
tember. Uden for denne periode kan som-
merhuse som hovedregel kun anvendes til 
kortvarige ferieophold m.v., hvilket vil sige 
sammenlagt 3 - 4 uger samt weekender 
og helligdage. Det betyder, at en bolig i et 
sommerhusområde lovligt kan benyttes til 
beboelse af ejeren eller en eller flere lejere 
i sammenlagt ca. 30 uger årligt.

Pensionistreglen
Imidlertid gælder særlige regler for pen-
sionister.
Ifølge planlovens § 41 har pensionister en 
personlig ret til at bo i sommerhuset hele 
året, hvis vedkommende:
• enten har ret til folkepension,
•  eller modtager efterløn eller pension og 

er over 60 år,
•  eller modtager førtidspension i henhold til 

lov om social pension, 
• …og har ejet sommerhuset i mindst 8 år.

Pensionistreglen giver samtidigt en ægte-
fælle, samlever og ikke voksne børn lov 
til at bo i sommerhuset sammen med 
pensionisten. Hvis pensionisten fraflyt-
ter eller sælger sommerhuset, skal hele 
husstanden flytte. Hvis pensionisten dør, 
kan ægtefælle, samlever eller ikke voksne 
børn fortsat bo lovligt i sommerhuset.
Pensionister behøver alene at tilmelde sig 
Folkeregisteret på sommerhusadressen, 
hvis de beskrevne betingelser er opfyldt. 
De behøver ikke at søge om tilladelse 
til helårsbeboelse. Pensionister skal, hvis 
kommunen forlanger det, være i stand til at 
dokumentere:
•  hvor længe vedkommende har ejet som-

merhuset,
•  At de nævnte betingelser for at være pen-

sionist er opfyldt.
Pensionister har altså ikke en generel ret til 
at bosætte sig i et hvilket som helst som-
merhus.
Pensionister kan heller ikke overføre sin 
8 års ”anciennitet”, hvis vedkommende vil 
købe et andet sommerhus.

Beboelse i sommerhus

Ring og hør 

nærmere

på telefon 

50 50 12 31

Se komplet 

udlejnings-

program på

 

www.brohus.eu

M A S K I N U D L E J N I N G

BROHUS APS ·  GL.  BYGADE 3 SAXILD ·  8300 ODDER
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Ring og hør 

nærmere

på telefon 

50 50 12 31

Se komplet 

udlejnings-

program på

 

www.brohus.eu

M A S K I N U D L E J N I N G

BROHUS APS ·  GL.  BYGADE 3 SAXILD ·  8300 ODDER

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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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 Bjeregård Pedersen Rønhøjvej 20
8300 Odder tlf. 20 12 00 54  / 23 21 89 04

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. 24 24 72 17
Claus Kjeldsen, Solbrinken 25, 8300 Odder,
Tlf. 86 54 10 50/40 82 06 73/ kelkso@surfmail.dk

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.
Dennis Barslund, Hybenvej 15, 8300 Odder
tlf.: 30 59 04 31 

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 47/21 75 81 31
lisbeth.holm@mail.tele.dk
Preben Sejthen Hansen, Dronningensgade 10, 2
8900 Randers, tlf. 86 43 02 85/61 60 47 17, 
preben.sejthen@gmail.com

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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Odder Vandværk A.m.b.a. 
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 40 13 12 48, fax. 75 78 12 74
Kasserer: Niels Overgaard Sørensen, Elmegårdsvej 102, Dyngby, 8300 Odder
  tlf. 86 55 77 25 / 20 64 35 18
Sekretær: Eigil Størum,Strandvejen  24, Saxild, 8300 Odder,
  tlf.86 55 81 06, mobil 50578165
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 Ove Nees, Grindsnabevej 15, Dyngby, 8300 Odder, 86 55 68 68 / 51 51 21 90
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 og sekretær:
Ebbe Johnsen, P. Baatrupsvej 17, 8300 Odder, 
2337 6922, ebbejohnsen@hotmail.com 

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

Kasserer:
Poul Bay, Herman Bangsvej 1, 8700 Horsens 
tlf. 86 93 12 83, 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, peter@hesselballe.dk

Ole Andreasson, Vestervang 21.2.th
8000 Århus C. tlf. 86 18 97 21, oman@privat.dk 

GRUNDEJERFORENINGEN 
KYSING HAGE
Formand:
Finn Nielsen Arnegårdsvej 38, 8230 Åbyhøj.
tlf.86 25 42 56 / 21 76 65S 11, f.n@mail.dk
 
Kasserer:
Ib Bjerregård Pedersen Rønhøjvej 20
8300 Odder tlf. 20 12 00 54 / 23 21 89 04
ib@vilhelmsborg.dk
 
Sekretær:
Leif Winther,Marselisboulevard 99,
8000 Århus tlf. 29 45 96 14

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

Nyt fra lokAlforeningerne
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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

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 
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
Knud Madsen, Valmuevej 38, 8700 Horsens 
tlf. 75 64 12 08.

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 31/21 70 54 54, 
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, ingerspence@gmail.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, 29 88 02 47
Teglbakken 2, 2.-4, 8300 Odder

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

Nyt fra lokAlforeningerne
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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 og sekretær:
Claus Kjeldsen, Solbrinken 25, 8300 Odder,
Tlf. 86 54 10 50/40 82 06 73/kelkso@surfmail.dk

Kasserer:
Erik Søndergård, Vibevej 137,
8300 Odder, tlf. 23 26 02 17 & 24 24 72 17

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

Niels Henning Jensen, Lilesøvej 40 1.
8660 Skanderborg, tlf. 86 520830

Renovering af Plantagevej
Den længe planlagte renovering af Plantagevej vil 
blive sat iværk i efteråret 2011. Vi vil naturligvis prøve 
at planlægge den praktiske udførelse, så det vil give 
mindst muligt gene for vejens beboere og deres 
gæster. Grundejerne i plantagen vil få en mere detal-
jeret redegørelse på generalforsamlingen, eller via 
det efterfølgende referat. 
Bestyrelsen ønsker alle grundejere en god sommer.

Med venlig hilsen, Claus Kjeldsen

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

Bestyrelsesmedlem:
Dennis Barslund, Hybenvej 15, 8300 Odder                                         
tlf.: 30 59 04 31

Bestyrelsesmedlem
Frede Borg-Jensen, Arb. Feriehjem, Tlf. 86 55 16 21

Suppleant:
Lis Madsen, Magnusvej 15, Tlf. 86 57 18 14

Saksild Strand Ejerlaug
Generalforsamling 14. Juli 2010

Formandens Beretning
Beretningen vil være en fortsættelse af de punkter, der 
blev drøftet på sidste års generalforsamling, og jeg vil 
foreslå, at vi tager debat om punkterne enkeltvis frem 
for en lang beretning efterfulgt af en lang debat.

Renovering af veje
I efteråret 2008 blev de fleste af vejene i vort område 
renoveret. Ved generalforsamlingen i 2009 blev det 
konstateret, at støj og støvgener var stærkt reducerede, 
men at hastighederne var stadigvæk for høje. Besty-
relsen lovede at bruge sommeren til at holde øje med 
sagen og foretage yderligere forbedringer.
Dette har medført, at der er etableret yderligere et 
bump på Præstager mellem de to allerede etablerede, 
desuden er der opsat ”Pas på mig”- skilte ved 3 bump 
på Præstager og to bump på Posmosevej. Opsætning 
af skilte skal gerne medføre at kørende nedsætter 
hastighederne og desuden forhindre, at der køres 
uden om bump. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
tiltagene har hjulpet yderligere, men vi vil stadigvæk 
opfordre både grundejer og gæster til at udvise en 
anstændig trafikkultur.
Til opsætning af ”Pas på mig skiltene” er vi bevilget 
25% tilskud fra Odderkystens Fællesudvalg.
Med henblik op også at reducere hastighederne på de 
lange sideveje Engvej, Hybenvej og Magnusvej, har vi 
søgt og fået tilladelse fra Odder Kommune og politiet 
til at etablere bump midt på disse veje. Efterfølgende 
har vi indhentet tilbud på etablering af disse. Imidlertid 
er prisen ca. kr. 20.000,- pr. bump, og det er mere, 
end hvad vores likviditet kan klare. Derfor kan der kun 
etableres bump på disse veje, hvis grundejerne selv 
indsamler kr. 20.000,- pr. vej. Jeg har talt med Christian 
Thomsen fra Østjyllands Politi, som advarer os mod 
at tro, at bump giver 100% sikkerhed. Selv om der er 
kommet bump, er der stadigvæk mulighed for uforsvar-
lig kørsel og dermed ulykker.
Vejene i det østlige område af Saksild Strand Ejerlaug, 
blev ikke renoveret i 2008. I forbindelse med den høring, 
som Odder Kommune etablerede, kom der mange 
indvendinger fra grundejerne, som ikke ønskede at 
indbetale til renovering, og derfor besluttede Odder 
Kommune, at der ikke skulle renoveres i dette område.
I år har bestyrelsen gennemført en reparation af Plan-
tagevej fra campingpladsen til Chr. Petersensvej og 
Starehøj. Der blev indhentet tilbud på pålægning af 4 cm 
knust asfalt, men dette medfører, at alle kloakdæksler 
skal hæves og hermed bliver den samlede pris ca. kr. 
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60.000. Det har vi ikke råd til, derfor blev der valgt en repara-
tionsløsning, hvor huller fyldes med knust asfalt. Vi håber, at 
asfalten her bliver kørt fast, så hullerne ikke genopstår ved 
næste regnvejrsperiode, som det er sket tidligere.

Debat
Rimeligheden i at veje som ex Starehøj får renoveret veje 
for grundejerforeningens midler. 

Nye medlemmer
I efteråret 2009 og foråret 2010 har vi forsøgt at få grund-
ejerne på den sydlige del af Magnusvej og området på 
Plantagevej mellem campingpladsen og Sandmarken til at 
melde sig ind, da vi finder, at de er naturlige medlemmer af 
vores forening. Indtil videre har vi fået fem ny medlemmer. 
Nu, hvor vejene er repareret i området, håber vi på endnu 
flere medlemmer. Tilgang af medlemmer i dette område 
giver også bedre økonomiske muligheder for at vedlige-
holde vejene i området.

Grundejere, der ikke betaler kontingent
Bestyrelsen henvender sig pr. brev til alle grundejere, der 
ikke betaler, og det har medført, at der nu kun er 8  ikke-
betalende  grundejere. Grundejere kan ikke tvinges til at 
betale kontingent og derved være medlem af grundejerfor-
eningen. Regnskabet viser i øvrigt, at der på den baggrund 
er kommet flere medlemmer.

Toiletter ved Chr. Petersensvej
I efteråret 2009 havde jeg meget kontakt med Odder Kom-
mune om ny toiletbygning, men ingenting skete.
Med sidst på året fik området ny chef, Gitte Just, og så 
skete der noget. Projektet blev send til høring hos grund-
ejerne og kort efter, at høringsperioden var slut, fik jeg en 
mail fra Gitte Just, hvor hun meddelte, at nu var bygningen 
opsat, og hun lovede, at den ville være i drift senest 5. juni 
2010. Det løfte er opfyldt til punkt og prikke, og som de 
fleste nok har set, fungerer denne nu. Kommunen står for 
rengøringen af bygningen.

Rengøring af stranden
Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for initiativer på 
dette område, vi opfordrer alle til at rydde op, når man 
forlader stranden og vil holde øje med, om der er behov 
for etablering af flere skraldespande, således at vi evt. kan 
drøfte dette med Odder Kommune.

Stenforekomster ved stranden
I 2009 har talt med Odder Kommune om de store stenfor-
ekomster ved stranden.
Ole Brems har meddelt, at dette er naturens gang - man 
kan og må ikke gøre noget ved dette. I øvrigt er sandlaget 
ved Saksild meget tyndt og kan derfor nedbrydes, hvis 
man forsøger at fjerne sten. Vi kan glæde os over, at 
naturen i år er mere venlig, idet der er betydeligt færre 
stenforekomster end sidste år.

Kommunikation via e-mail
Vi vil gerne informere bedre, uden at dette skal medføre for 
mange udgifter, og derfor opfordrede vi medlemmerne til 
at sende deres mailadresse til foreningens email adresse: 
saksildstrand@gmail.com. 

Ca. 50 medlemmer ud af 146 har mailet tilbage, 
derfor opfordres de resterende til at sende deres 
email adresse, navn, og adresse i Saksild til sak-
sildstrand@gmail.com
Første udsendelse af email var referat fra sidste års 
generalforsamling.

Rettigheder ved fællesarealer og stranden
Da området, som Saksild Strand Ejerlaug består af, 
blev udstykket, besluttede sælger, at dette område 
skulle være fællesareal, hvor vi alle har opholdsret i 
dagtimerne. Denne opholdsret er tinglyst og kan der-
for ikke ændres f.eks. ved salg af grundene ned mod 
stranden. Sidenhen har de grundejere, der bor nær-
mest ved stranden fået tilladelse til at opsætte nogle 
marksten med det formål at forhindre motorkøretøjer i 
at køre ved stranden, da dette belaster natur og miljø.
Bestyrelsen mener, at denne ordning er rimelig for 
alle, da grundejere i det øvrige område også spares 
for støv og støj – men vores opholdsret til området 
gælder fremdeles og kan ikke ændres. 
Opmærksomheden skal også henledes på, at man 
ikke bare kan fjerne de lovligt opsatte sten, da dette  
formodentlig vil betragtes som selvtægt.
Iflg. brev fra Odder Kommune af 16.8.1989 er det 
den i området værende grundejerforening, der afgør, 
hvordan området anvendes.
Området er beskrevet i lokalplan 3008, som kan ses 
hos Odder Kommune.

Klipning af træer
Mange steder i området har træerne en udstrækning, 
der medfører, at skilte med vejnavne og trafikinforma-
tion ikke kan ses. Det er grundejernes pligt at sørge 
for nødvendig beskæring og bestyrelsen opfordrer til, 
at dette sker snarest.

Støj
Der er i løbet af året kommet nogle klager over støj, fra 
bl.a. plæneklippere, vandscootere og støj på steder, 
hvor der bygges.
Bestyrelsen opfordrer alle til at undgå unødvendigt 
støj. Vi vil ikke fungere som opsynsmænd, så proble-
mer af den art må klares indbyrdes mellem naboer. 
Alle bedes tage mest muligt hensyn, og alle bedes 
forstå, at støj ikke kan undgås.

Generalforsamling i Odderkystens Fællesudvalg
I april var der generalforsamling i Odderkystens 
Fællesudvalg. Dette udvalg er en sammenslutning 
af grundejerforeninger langs Odderkystens Fælles-
udvalg. 

Her et uddrag fra mødet.:

Bænke ved standen 
Det blev vedtaget, at der bruges kr. 40.000 til opstil-
ling af bænke forskellige steder langs kysten. I vort 
område har vi bedt om tre bænke.

Affaldscontainere
Reno Syds miljøstationer ændres i løbet af et til to år til 
containere med underjordisk opsamling.
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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
Steen Madsen, Skovsagervej 7, Dyngby Strand
Tlf.: 86 55 85 37, steenmadsen1@mail.dk

Næstformand
Flemming Jensen, Kystagervej 1, 
Dyngby Strand, Tlf.:40 13 12 48 og 75 78 12 48
karup@post1.dknet.dk

Sekretær
Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, Dyngby Strand
Tlf. 51 24 03 02, kv@elbek-vejrup.dk

Kasserer
Verner Kristensen, Strandagervej 15
Dyngby Strand, Tlf.: 60 75 16 37, 
vitus-k@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Aase Jensen, Skovsagervej 9, Dyngby Strand
Tlf.: 86 55 93 25 eller 25 33 92 76
jellesen@jensen.mail.dk

Sankt Hans talen 2010
Tak for invitationen til at få lejlighed til at tale til Jer på 
en traditionsrig aften som Sct. Hans, en aften der for 
mig rummer minder om barndommens forventninger 
til sommeren, samtidig med den lidt uhyggelige for-
nemmelse jeg også kan mindes. En fornemmelse 
som givetvis først og fremmest blev fremkaldt af hek-
sen på toppen af bålet - for har man virkelig engang 
brændt levende kvinder? Det var tanker der kunne og 
stadig kan få en barnehjerne sat i sving. 
Sandt har det nok været, men det er heldigvis længe 
siden og den sidste heks skulle da også være brændt 
her i Danmark for mere end trehundrede år siden, i 
1693.
Men Sct. Hans afbrænding af hekse er egentlig ikke 
en tradition som stammer fra den tid. Det er en bonde 
skik - en såkaldt blustradition - hvor man flere gange 
om året brændte blus, for at afværge det onde. Så Sct. 
Hans bålet er det skærmende blus , som skal holde 
de onde kræfter væk, som var aktive i midsommern

Nyt fra lokAlforeningerne
Containerne indeholder følere, som i god tid registrerer, 
hvornår der er behov for tømning. 
På den måde undgås roderi med affald og langt mindre 
synlige containere.

Grundejere, som udlejer huse opfordres til at købe eks-
tra sække således, at lejere har mulighed for at komme 
af med alt affald. Sække kan køber i alle forretningen i 
området, i Odder og ved henvendelse til kommunen.
Foreningen henvender sig desuden til kommunen

Bestyrelsesansvar
Der arbejdes i øjeblikket med at få foreningens nuvæ-
rende bestyrelsesansvarsforsikring udvidet til også at 
dække erhvervsansvar.

Hjertestartere
Der er modtaget en henvendelse fra turistchef Edith 
Derdau, der ønsker et samarbejde om at få opsat 
nogle hjertestartere langs kysten.
Der blev udtrykt mange meninger om anskaffelse og 
opsætning af hjertestartere bl.a. om placering og bru-
gen, uddannelse og kurser. Bestyrelsen vil nu indhen-
te sagkyndig bistand og arbejde videre med sagen. 
Herefter vil Odderkystens Fællesudvalg fremkomme 
med en indstilling til næste års generalforsamling. 

GRUNDEJERFORENINGEN
SKOVSAGER
Formand:
Erik Bargsteen, Hejrebakken 16
8220 Brabrand, tlf. 21 76 84 10
 
Sekretær:
Marianne Vengsgaard, Løjenkærvej 2
8300 Odder, tlf. 86 92 84 37

Kasserer:
Birthe Madsen, Dalsvinget 10
8270 Højbjerg, tlf. 86 27 65 06

Foreningens arrangementer for 2011 indledes den 
3. juni, med afholdelse af den ordinære general-
forsamling kl. 19,00 på Bondehuset dagsordenen 
udsendes senere.
Mød op og få indflydelse på foreningens fremtid. Skt. 
Hans afholdes på stranden ud for Strandagervej. Vi 
tror på en hyggelig og underholdene aften i lighed 
med sidste år.
Husk konkurrencen ”Lav en heks” 
Vores fælles ryddedag på strandgrunden bliver den 
19. juni kl. 9,30 vi ser fem til at møde nogle nye 
ansigter. Skriv allerede nu datoen ind i din kalender.
Vi ønsker hermed foreningens medlemmer en god 
sommer.

Bestyrelsen

STRANDPARKVEJS
GRUNDEJERFORENING, SAKSILD
Formand: 
Lotte Josephsen, Risdalsvej 49 8260 Viby J. 
tlf: 30 23 90 30, lottejosephsen@hotmail.com
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Sct. Hans er en magisk hellig aften - opkaldt efter 
Johannes Døberen, Johannes hedder på dansk Hans - 
og det siges, at hekse er særligt aktive denne aften. De 
samler ingredienser til deres trolddomsaktiviteter - eller 
er på rejse til deres heksemøder på Bloksbjerg - og ilden 
skulle skræmme dem og forhindre dem i at holde hvil.
Det siges også om denne helligaften, at naturens 
kræfter er særligt stærke f.eks. de "kloge" træer, det er 
hul - træer, som har helbredende virkning, hvis man 
kravler igennem dem - så måske nogen skal en tur i 
skoven i aften? Lidt magi er der også i troen på, at hvis 
en ugift pige plukker 9 slags blomster kl. 12 og lægger 
dem under sin hovedpude, så drømmer hun om sin 
tilkommende. Det er måske lidt lettere at tro på, end 
den gamle folketro om, at hekse kan skabe sig om til 
dyr, især harer, katte og skrubtudser. Typisk ville de 
være tre- benede, og kunne man få held til at hælde 
kogende vand på dem, ville de dagen efter, i deres 
menneskeskikkelse, have røde brændemærker, og det 
var dermed et bevis på, at de var hekse.
Mere jordnær er bondeskikken med Sct. Hans koen, 
hvor drengene denne aften pyntede køerne med flotte 
kranse, inden de drev dem hjem til landsbyen, hvor der 
så var konkurrence om, at have den flotteste ko. Det 
er i hvert fald en skik, der giver mening, som forklaring 
på, at denne aften mødes man og fester. Det er en god 
tradition, som også giver  mening med håb for fremtiden. 
Denne årets længste og lyseste dag, må fremkalde 
glæde og skabe forventninger.
Den rummer også en fællesskabsfølelse, ikke blot 
blandt os, der er sammen her i Dyngby Strand, men 
også bevidstheden om, at der rundt om i landet bliver 
fejret Sct. Hans, nærer denne følelse. Vi har meget, 
vi kan glæde os over, samvær med vores familie og 
venner - ja, at selve sommeren giver forhåbninger, med 
dens solskin og lyse nætter.
Det er godt at traditionerne giver os lejlighed til at huske 
på det, og det er netop en af grundene til, at vi skal holde 
traditionerne i hævd. 
Dog må vi også acceptere, at vi lever i et hypermoderne 
samfund, som er i konstant forandring, og for mange 
mennesker er tiderne usikre netop nu. Mange er ramt 
af krisen og fremtiden er usikker for mange, fyringer 
og arbejdsløshed, store besparelser i det offentlige og 
finanskrisen som stadig kan  mærkes på almindelige 
folks opsparing og kreditter. 
Men særligt i krisetider er det vigtigt at bevare optimis-
men og tænke konstruktivt og fremadrettet. Det drejer 
sig på mange måder om at finde nye kræfter – vi skal 
især i hårde tider tænke hinanden op, tale hinanden 
op og ikke mindst bakke hinanden op – formår vi det, 
og formår vi at koble det med evnen til at tænke nyt og 
modet til måske at gå lidt mod strømmen, ja så er vi på 
rette vej mod nye løsninger og mål. 
Vi må være åbne overfor fornyelse. Det er ikke altid 
nemt, men vi må vise vores vilje til at tage udfordringen 
op. Mon ikke vi alle ved, at det netop er livtag med 
udfordringerne, som bringer os videre, lærer os noget 
- det være sig i privatlivet, på arbejde eller i bredere 
perspektiv
Sct. Hans er et symbol på fred, fællesskab og forhåb-
ning og fortrøstning.

Det er næsten den lyseste aften på året. Det er det 
halvårlige vendepunkt. Solen er på toppen af sin bane, 
og vi ved, at nu går det igen den anden vej mod mørkere 
tider og vinter. Så er det godt at samles, tænde et bål - et 
glædes blus - og gøre status. Det er godt at få lagt de 
negative eller dårlige oplevelser og hændelser bag sig 
og sende dem med heksene til Bloksbjerg eller ad Hek-
kenfeldt til, og samle kræfterne om at se fremad.
Fortsat rigtig god Sct. Hans aften til Jer alle – og god 
sommer!

Torben Holmgaard

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

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

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

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

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning var i år udsendt skriftligt sam-
men med indkaldelsen. Den refereres således:
Regnskabet viser et overskud på 24.000 kr. og for-
eningens egenkapital er på 75.700 kr. Udgifterne går til 
vejene, hvilket alle grundejere i vores forening iflg. Lov 
om private fællesveje er forpligtede til at bidrage til ved 
betaling af kontingent for medlemskab af foreningen. I år 
har vi desuden haft udgifter til advokatbistand vedr. de 
juridiske forhold omkring vedligeholdelse af dræn i veje 
og fællesarealer samt tinglyst deklaration vedr. fælles-
arealer. Der er i øjeblikket to restancer for indeværende 
regnskabsår.

Vejene har ikke lidt skade af den hårde vinter, hvilket vi 
tilskriver de forrige års grundige forbedring af belægnin-
gen. Foreningen har flere gange kontaktet Driftscenteret 
i Odder kommune vedr. Lyngvejens tilstand, som de 
ved sidste besigtigelse i juni har lovet at bringe i orden.
Drænenes tilstand har igen i den hårde og våde vinter 
medført oversvømmelser, også når det drejer sig om 
normale nedbørsmængder. Efter en klage fra ejeren 
af Engagervej 85 til kommunen blev der afholdt fælles 
vandløbssyn med grundejerforeningen og de berørte 
grundejere. Det medførte  pålæg om at dokumentere 
gennemstrømning i drænet fra Engagervej 74 til 87. De 
berørte grundejere har selv afholdt udgift til undersø-
gelse og rensning af tilstoppet rensebrønd og dræn, og 
grundejerforeningen har betalt udgiften til undersøgelse 
og reparation af dræn i vejen, som den er forpligtet til. Et 
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dræn i hjørnet af skoven ved Engagervej (fællesareal) 
har været stoppet to gange i vinter, og den er i så dårlig 
stand, at kommunen vil kræve den omlagt snarest. 
Dette har vi  fået henstand med, til vi kender resultatet 
af det forslag, der skal stemmes om under pkt. 5.

Hastighedsskiltene (30 km), som foreningen har 
opsat, er blevet ”opmalet” i håb om en præventiv virk-
ning, selvom højest tilladt hastighed iflg. politiet er 50 
km/ti. En lavere max-hastighed forudsætter etablering 
af vejchikaner, som skal stå med 40 cm. afstand. En 
sådan investering vil bestyrelsen ikke bakke op om. 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beret-
ningen, som blev vedtaget med applaus.

Regnskab
Kassereren, Lars Vinther, gennemgik det reviderede 
og godkendte regnskab, som har en balance på 
64.987,03 kr. Regnskabet blev vedtaget uden spørgs-
mål og kommentarer.

Ref. Erik Svejgaard

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 47/21 75 81 31
lisbeth.holm@mail.tele.dk

Næstformand og sekretær:
Niels Angaard, Jarlsmindevej 62, Stautrup,
8260 Viby J., tlf. 86 28 44 63/40 56 67 26
niels.angaard@stofanet.dk

Kasserer:
Preben Sejthen Hansen, Dronningensgade 10,2
8900 Randers, tlf. 86 43 02 85/61 60 47 17, 
preben.sejthen@gmail.com

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.:
Poul Erik Jørgensen, Grumstrupvej 48, 
8732 Hovedgård, tlf. 75 66 15 06

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
Al information fremsendes til formanden.

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

Næstformand:
Poul Sejrsbøl, Skovgårdsparken 51, Amstrup, 
8300 Odder, tlf. 86 92 38 92

33
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Oversigt over Formænd, Kasserer og revisorer
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Å b n i n g s t i d e r / Ö f f n u n g s z e i t e n / o p e n i n g  h o u r s

Mandag-fredag 9.00 - 20.00 Lørdag 8.00-18.00
Montag-Freitag 9.00 - 20.00 Samstag 8.00-18.00
Monday-friday 9.00 - 20.00 Saturday 8.00-18.00

Bager/Bäckerei/bakery 
Mandag-fredag 7.00 - 20.00
Lørdag 7.00 - 18.00
Montag-Freitag 7.00 - 20.00
Samstag 7.00 - 18.00
Monday-friday 7.00 - 20.00
Saturday 7.00 - 18.00

føtex food Odder · Banegårdsgade 18-20 · 8300 Odder

Her handler det om mad, mad og atter mad
føtex food er et supermarked, der er 100% helliget fødevarer. Det er 
her, du finder den åbne slagter, bageren, det store vinudvalg, den 
duftende frugt- og grønt afdeling og en masse specialiteter, du faktisk 
ikke kan få i andre, danske supermarkeder. føtex food minder dog 
meget om de almindelige føtex supermarkeder, som du finder i de 
fleste danske byer. Du kan derfor også få de samme fødevarer som 
i en ”almindelig” føtex – til de samme priser vel at mærke.

Hier stehen Lebensmittel im Mittelpunkt 
føtex food ist ein Supermarkt, wo man sich ausschließlich den Lebensmitteln widmet. Hier finden Sie 
unsere Fleischerei, wo Sie dem Metzger bei der Arbeit zuschauen können. Auch unsere eigene Bäcke-
rei, die grosse Auswahl an Weinen, der frische Duft in unserer Obst- und Gemüseabteilung und die 
Vielfalt an Specialitäten beweist, daß føtex food eine Klasse über anderen dänischen Supermärkten liegt. 
Aber auch für ganz übliche Lebensmittel sind wir natürlich zuständig. Mit anderen Worten, findes Sie bei 
uns alle Lebensmittel unter einem Dach. 

This is about food, food and more food
føtex food is a supermarket that is 100% dedicated to food commodities. This is where you find an open  
butcher’s department, a bakery, a large selection of wines, a deliciously smelling fruit and vegetable  
department, and a large selection of specialities that are in fact not available in any other Danish super-
market. Visit føtex food and you will find food specialities and ordinary commodities in one shop. 

Oversigt Kasserer og formand 21-03-2011

Ajourført pr. 23.marts 2010

Kassserer
Grundejerforening Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By tfl E-mail
Dyngby Hage Herman B. Johnsen Røddikevej 51 8464 Galten 86944494 hermanjohnsen@privat.dk
Skovsager Birthe Madsen Dalsvinget 10 8270 Højbjerg 86276506 birthe@maegbaek.dk
Skovgårdsparken Hanne Bjerregaard Viborg Hovedvej 34 7100 Vejle 76902030 hanne@h-bjerregaard.dk
Kysing Næs Max Andersen C.H. Rydersvej 21 9210 Ålborg 40106099 maxbruno@andersen.mail.dk
Strandparken Torben Petersen Østergårdsvej 2 8464 Galten 86943499 ingen
Amstrup Ege Carsten Rosendal Gammel Bedervej 9 8330 Beder 86295730 295730@gmail.com
Spøttrup Strand Grete Jensen Ternevej 10 8300 Odder 29455406 grjekabj@mail.tele.dk
Dyngby Overgård Hanne Nielsen Emiliehøj 10,2.th 8270 Højbjerg 86270551 priess.nielsen@email.dk
N.F.J. Camping Jørgen Asmussen Dyshøjvej 9 7400 Herning 97225061 info@nfj.dk <info@nfj.dk>
Kysing Næs af 1974 Joan  Hingeberg Snærildvej 86 8300 Odder 86725422 jh@jobmaster.dk
Dyngby Lyng Verner Kristensen Strandagervej 15 8300 Odder 87803429 vitus-k@mail.tele.dk 
Kysing Næs Nord Poul Bay Herman Bangsvej 1 8700 Horsens 86931283 gupo@privat.dk
Bakken Knud S. Thisgaard Skeltoften 10 8330 Beder 40738810 kt-finans@mail.tele.dk
Saxild Strand(Præstevænget) Knud Sørensen Plantagevej 205 8300 Odder 86540240 ingen
Kysing Næs af 1973 Inge Spence Kvædevej 35 8270 Højbjerg 86275389 ingerspence@gmail.com 
Saxild Strand ejerlaug Birgitte Lehmann Boulevarden 5 8300 Odder 86545486 birgitte.lehmann@mail.dk
Lillemosegården Lars Vinther Agerhoved 6 8700 Horsens 75622332 larsvinther@privat.dk
Saxild Plantage Erik Søndergaard Vibevej 137 8300 Odder 86540289 erbosa@mail-online.dk
Rude & Saxild str.hus &grundejer Vagn Christensen Højvænget 226 8300 Odder 86544047 jbvchristensen@privat.dk
Kysing hage Ib Bjerregaard Pedersen Rønhøjvej 20 8300 Odder 20120054 ib@vilhelmsborg.dk 
Havhusene Boulstrup Strand Preben Hansen Dronningensgade 10, 2 8900 Randers 61604717 Preben.sejthen@gmail.com

Oversigt Kasserer og formand 21-03-2011

Formand
Grundejerforening Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By tfl E-mail
Dyngby Hage Steen Pedersen Elleparken 20 8520 Lystrup nesen@pedersen.mail.dk
Skovsager Erik Bargsteen Hejrebakken 16 B 8220 Brabrand ebargsteen@stofanet.dk
Skovgårdsparken Flemming Mouritsen Skovgårdsparken 5 8300 Odder 20298384 bfmbulldog@mail.dk 
Kysing Næs Poul Erik Hansen Strandparken 7 8000 Århus C masterconsult@mailme.dk
Strandparken Lotte Josephsen Risdalsvej 49 8260 Viby 30239030 lottejosephsen@hotmail.com
Amstrup Ege Formand Viggo Eslund Sattrupvej 2 8752 Østbirk 20162687 viggo.eslund@post.tele.dk
Spøttrup Strand Jørgen Berg Jensen Hovedgårdsvej 8 8600 Silkeborg 86804328 bergsilkeborg@mail.tele.dk
Dyngby Overgård Peder Pallesen Smedebakken 105,3 8600 Silkeborg 24649160 jppallesen@webspeed.dk
N.F.J. Camping Jørgen Asmussen Dyshøjvej 9 7400 Herning 97225061 info@nfj.dk
Kysing Næs af 1974 Birgit Kjellberg Chr.Christensensvej 10 8300 Odder 8300@mail.dk
Dyngby Lyng Steen Madsen Skovsagervej 7 8300 Odder 86558537 steenmadsen1@mail.dk
Kysing Næs Nord Ebbe Johnsen P Baatupsvej 17 8300 Odder 23376922 ebbejohnsen@hotmail.com
Bakken Lis Juul Nielsen Røddalsminde 51 8300 Odder 24425667 lijuni@post.tele.dk
Saxild Strand Lars Bagger Nølev Byvej 7 8300 Odder lab@b-l.dk
Kysing Næs af 1973 Ole Nielsen Tingskov Alle 71 8310 Trandbjerg 21705454 ole.nielsen@nexans.com
Saxild Strand ejerlaug Gunner Jørgensen Hybenvej 17 86523666 gj@edbtotal.dk
Lillemosegården Søren Casparij Solbrinken 26 8300 Odder 45420145 sc@casparij.dk
Saxild Plantage Claus Kjeldsen Solbrinkjen 25 8300 Odder 40820613 kelso@surfmail.dk
Rude & Saxild strands hus og grundNiels Ulrik Bugge Egelunden 26 8300 Odder 86543188 niels-ulrik.bugge@odder.dk
Kysing hage Finn Nielsen Arnegårdsvej 38 8230 Åbyhøj 86254256 f.n@mail.dk
Havhusene Boulstrup Strand Finn Holm Rathlousgade 19 8300 Odder 86544747 lisbeth.holm@mail.tele.dk

Revisorer
Revisorer Flemming Jensen Stenkjærvej 77 8752 Østbirk 75781248 karup@post1.dknet.dk
Revisorer Flemming Mouritsen Skovgårdsparken 5 8300 Odder 20298384 bfmbulldog@mail.dk

Flemming Mouritsen Fyn - alt adresse 5290 Marslev 

Best medlem Margot  Piltoft margot.piltoft@dlgmail.dk

Knudsminde 10
8300 Odder

Telefon 8780 1177
mail@oestjysk-energi.dk

www.oestjysk-energi.dk

• Elforsyning  • Fibernet  • Gadelys
  

en del af
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Å b n i n g s t i d e r / Ö f f n u n g s z e i t e n / o p e n i n g  h o u r s

Mandag-fredag 9.00 - 20.00 Lørdag 8.00-18.00
Montag-Freitag 9.00 - 20.00 Samstag 8.00-18.00
Monday-friday 9.00 - 20.00 Saturday 8.00-18.00

Bager/Bäckerei/bakery 
Mandag-fredag 7.00 - 20.00
Lørdag 7.00 - 18.00
Montag-Freitag 7.00 - 20.00
Samstag 7.00 - 18.00
Monday-friday 7.00 - 20.00
Saturday 7.00 - 18.00

føtex food Odder · Banegårdsgade 18-20 · 8300 Odder

Her handler det om mad, mad og atter mad
føtex food er et supermarked, der er 100% helliget fødevarer. Det er 
her, du finder den åbne slagter, bageren, det store vinudvalg, den 
duftende frugt- og grønt afdeling og en masse specialiteter, du faktisk 
ikke kan få i andre, danske supermarkeder. føtex food minder dog 
meget om de almindelige føtex supermarkeder, som du finder i de 
fleste danske byer. Du kan derfor også få de samme fødevarer som 
i en ”almindelig” føtex – til de samme priser vel at mærke.

Hier stehen Lebensmittel im Mittelpunkt 
føtex food ist ein Supermarkt, wo man sich ausschließlich den Lebensmitteln widmet. Hier finden Sie 
unsere Fleischerei, wo Sie dem Metzger bei der Arbeit zuschauen können. Auch unsere eigene Bäcke-
rei, die grosse Auswahl an Weinen, der frische Duft in unserer Obst- und Gemüseabteilung und die 
Vielfalt an Specialitäten beweist, daß føtex food eine Klasse über anderen dänischen Supermärkten liegt. 
Aber auch für ganz übliche Lebensmittel sind wir natürlich zuständig. Mit anderen Worten, findes Sie bei 
uns alle Lebensmittel unter einem Dach. 

This is about food, food and more food
føtex food is a supermarket that is 100% dedicated to food commodities. This is where you find an open  
butcher’s department, a bakery, a large selection of wines, a deliciously smelling fruit and vegetable  
department, and a large selection of specialities that are in fact not available in any other Danish super-
market. Visit føtex food and you will find food specialities and ordinary commodities in one shop. 
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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, bill-
eder, bøger, samleobjekter, køkkenudstyr, 
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 friti-
den 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

Tlf. 2169 0572
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Østjyllands største genbrugsbutik
- Retroen Genbrug på herregården Rodsteenseje

Banegårdsgade 2 • 8300 Odder
Tlf. 86 54 00 00

..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 Udstillingsskab ved Saksild Strand
l God udstillingsfacade med central placering i Odder by 
l Spændende boligpræsentation på Internettet
l TV reklamespots



38

Få et flot og sundt resultat med 
algebehandling af tage, facader, træterasser m.m.

Fliserens fra 80,- pr. m2 inkl. imprægnering
Tagrens og maling fra 75,- pr. m2
Algebehandling fra 998,- pr. hus

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud
29 89 54 25 / 29 89 37 23

oddertagogfacaderens@mail.dk
WWW.ODDERTAGRENS.DK

SPAR PENGE!
Slå flere huse sammen og opnå 

attraktive rabatter!

Priser er eks. moms

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



 
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
 LØVEAPOTEKET
 Store Torv 5, Århus C ............. 86 12 00 22
 ODDER APOTEK ..................... 86 54 10 09
  FALCKS RED NINGS KORPS .... 70 10 20 30
  LÆGEVAGTEN ........................ 70 11 31 31
  SKADESTUE - visitationen ..... 87 31 50 50

 
Tandlæge Claus Ommen
  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 A.m.b.a.  86 56 10 20
OFFENTLIGE KONTORER:
  Odder Rådhus ........................ 87 80 33 33

ALU DANICA APS
Lilleringvej 36 B, 8462 Harlev J. . 86 94 13 99

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

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

FRU MØLLERS MØLLERI
Bjergagervej 35, Odder .......... 21 78 27 60

FØTEX
Banegårdsgade 18-20 Odder

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

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

HTH,
Vejlevej 68 C, 8700 Horsens .. 76 26 00 63

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

MADHIMLENS MADHUS  
Bjergagervej 35, Odder .......... 61 60 03 61

MONTRA, ODDER PARKHOTEL, 
Thorvald Köhlsvej 25, Odder .. 86 54 47 44

MØLLEGÅRDEN, 
Alrøvej 382, Odder ................. 86 55 20 83

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

ODDER BOWLING CENTER, 
Ballevej 2, 8300 Odder. .......... 86 54 13 00

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
Mobil ...................................... 20 24 77 05



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 grund eje re i saxild plantage

rude & saKs ild strands Hus- og grundejerforening

strandparKens grundejerforening

grundejerforeningen sKovsager

dyngBy lyngs vej- og grundejerforening

lillemosegårdens grundejerforening

dyngBy over gård grundejerforening

dyngBy Hage grundejerforening

spøttrup strands grundejerforening

grundejerforeningen HavHusene, Boulstrup strand

amstrup ege grundejerforening

sKovgårdsparKens grund ejer for ening


