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Formandens beretning
Bestyrelsens beretning som aflægges på generalforsamlingen
mandag den 30. april 2012 i Odderkystens Fællesudvalg.
Det er 14.gang jeg på bestyrelsens
vegne skal aflægge beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed i
det forløbne år.
Det har været et år, som har været præget
af en behersket optimisme, selvom der
nok ikke er nogen af os, der forventer, at
den økonomiske krise er helt overstået
foreløbig.
Vi har i årets løb holdt 4 bestyrelsesmøder,
hvor vi bl.a. har drøftet de idéer og problemstillinger, der blev fremført på sidste
generalforsamling.
På generalforsamlingen i 2011 besluttede
vi at opstille de 4 bænke, vi havde fået
tilladelse til, og bestyrelsen har herudover
besluttet at udskifte en gammel nedslidt
bænk ved Forstranden ved Dyngby Strand.
De fem nye bænke er produceret i vinter
og i skrivende stund er de tre opstillet
medens de to sidste - ved Forstranden og
ved Skovgaardsparken er lovet opstillet en
af de nærmeste dage.
På sidste års generalforsamling omtalte jeg
Renosyds beslutning om at modernisere/
udskifte de meget lidt kønne miljøstationer
langs Odderkysten.
Kort tid efter generalforsamlingen blev
miljøstationerne ved Chr. Petersensvej, ved
Trekanten og ved Rude Strand udskiftet
med nye nedgravede containere. Det pyntede rigtig meget de pågældende steder.
Fra bestyrelsens side presser vi på for hurtigst muligt at få de sidste gamle grimme
miljøstationer udskiftet med nye tidssvarende.

Det kan i den forbindelse oplyses, at der
fremover næppe bliver etableret flaskecontainer på miljøstationerne, eftersom vi
alle fra 1. maj i år skal have en emballagecontainer - til flasker, glas, dåser o. lign.
- stående på vore respektive ejendomme.
En ansøgning fra Grundejerforeningen
Kysing Hage om tilskud til renovering af et
stykke skov på Kysing Næs resulterede på
sidste generalforsamling i, at vi bevilgede
et tilskud på 25% af udgifterne dog max.
12.000 kroner.
En væsentlig del af tilskuddet er udbetalt
og nu glæder vi os til at se den nye skov
vokse op.
Det er fortsat bestyrelsens holdning, at
Odderkystens Fællesudvalg ikke skal involvere sig i opstilling og vedligeholdelse af
hjertestartere, men der bliver på generalforsamlingen af bestyrelsen stillet forslag
om, at vi fremover yder et tilskud på 25 %
af den enkelte medlemsforenings udgift til
indkøb af hjertestartere. Tilskuddet foreslås
dog maksimeret til kr. 2.500,00 pr. hjertestarter.
På sidste generalforsamling ændrede vi
som bekendt vores vedtægter. Det er en
af de vedtagne ændringer, der er årsag til
at I har modtaget nærværende beretning
sammen med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.
Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens
vegne ønske jer alle en rigtig god, lang og
varm sommer. Det trænger vi til selvom
den netop overståede vinter ikke har været
nær så lang og kold som den forrige.
Niels-Ulrik Bugge, Formand
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Turistinformation på
den nemme måde

s

M

R
OdderKysten har meget at byde på, hvad
enten man er fastboende, sommergæst
eller blot turist for en dag i kommunen.
Vi har 42 km attraktiv kyststrækning, rig
mulighed for at dyrke maritime aktiviteter,
smagsoplevelser fra kvalitetsbevidste producenter og spisesteder, et kunstnerisk
islæt på uventede steder og en fred og ro
som gæster rejser langt for at opleve.
Men hvor er det så lige man kan få
kajakundervisning, hvornår er det nu lige
at der er åbent i en bestemt gårdbutik og
hvad skal vi lave på en regnvejrsdag?
VisitOdder har gjort det nemmere end
nogensinde før at få svar på disse
spørgsmål. I stedet for et lille kontor gemt
væk langt fra kysten vil vi på centrale
steder i Odder Kommune i forsommeren
2012 opstille digitale touchskærme, hvorfra
der kan hentes svar på alle de gængse
spørgsmål. Skærmenes præcise placering kan ses på www.visitodder.dk, men vil
primært være hvor feriegæster i forvejen
færdes, det vil sige overnatningssteder og
indkøbsknudepunkter. Samme steder – og
mange andre - vil man også kunne få vores
blad med turistinformation.
4

Men man kan også få svar på sine
spørgsmål ved blot at bruge sin smartphone. Hertil lanceres også i løbet af forsommeren en app ligesom hjemmesiden
visitodder.dk opdateres og kan tilgås fra
mobilen.
Går man specifikt efter de maritime oplevelser kan man med fordel klikke forbi www.
aktivkyst.dk, hvor det også er muligt at
bestille og betale online f.eks. for overfart
med cykelfærgen Alrø-Snaptun.
Har man brug for et overblik over børneaktiviteter, for at se hvor og hvornår der
er oplevelser for hele familien anbefaler
vi www.ActiveKid.dk, hvor små og store
begivenheder for børnefamilierne opdateres.
Begge sider administreres af VisitOdder,
som også er at finde på Facebook under
navnet Lige Fra Hjertet. For området her
er en hjertesag, vi befinder os lige i hjertet
af Danmark og vi ved det er svært ikke at
tabe sit hjerte til alt hvad OdderKysten har
at byde på.
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Attraktionen på Alrø:

MØLLEGÅRDEN
Spisestedet på Alrø

Rustik! Stemningsfuld! Unik!
Efter endnu en forrygende sæson er Alrøs nyeste
turistattraktion og unikke spisested, Møllegården,
igen klar til at byde gæster velkommen
i den renoverede grisestald til april 2012.
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 & rustikke middagsretter. Du kan
også få en picnickurv med ud i Alrøs fantastiske natur.

www.møllegårdenpåalrø.dk
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PRISER for 2012

Priser
for driftsbidrag
2012
Variable
Variable driftsbidrag

Forbrugspris

Forbrugspris
Vandafgift (stat)
Vandafgift
(stat)
Drikkevandsbidrag
Drikkevandsbidrag
(stat/kommune)
(stat/kommune)
Samlet pris
Samlet pris

Fastedriftsbidrag
driftsbidrag
Faste
Målerstørrelse:
Målerstørrelse:
3
Qn
Qn1,5/2,5
1,5/2,5mm3

kr./m3
kr./m3
3 moms
3
ekskl.
inkl.
moms
kr./m
kr./m
5,15
ekskl. moms
inkl. moms6,44
5,15 5,23
6,44 6,53
5,23 0,67
6,53 0,84
0,67

11,05

11,05

0,84

13,81

13,81

kr. ekskl.
kr.moms
inkl. moms
kr. ekskl.
momsmoms
kr. inkl.
560,00
700,00700,00
560,00

Afledningsafgift
opkræves
af Odder
Spildevand
A/S. A/S.
Afledningsafgift
opkræves
af Odder
Spildevand
Adresse:

Skovdalsvej 8
Skovdalsvej
8
8300
Odder
Odder
8300
Odder
Vandværk
Telefon:
8656 1020
A.m.b.a.
Telefon:
8656 1020
E-mail:
info@odderforsyningsselskab.dk
Hjemmeside:
www.odderforsyningsselskab.dk
eller www.ofs.is
E-mail:
info@odderforsyningsselskab.dk

Adresse:

Hjemmeside: www.odderforsyningsselskab.dk eller www.ofs.is
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Vandkvalitet
Typiske analyseresultater af de mest almindelige parametre må
Parameter
Enhed
Fundne væ
Hårdhed
ºdH
15,9
pH
7,4 – 7,
Jern
mg Fe/l
< 0,010 - 0
Mangan
mg Mn/l
< 0,00
Klorid
mg Cl/l
29
Fluorid
mg F/l
0,24
Nitrat
mg NO /l
0,37
Sulfat
mg SO /l
55
Total fosforindhold
mg P/l
0,013
Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til forbrugerne i
bakterier
antal/100
mlVi har i alt ca.Ikke mål
Odder og omegn,Coliforme
herunder, og Spøttrup
Strand, samt værkerne i Neder
Randlev og Hou.
5.000 forbrugere.
E. coli
antal/100 ml
Ikke mål
7
Kimtal ved 37° C
antal/ml
Ikke
mål
Kimtal ved 22° C
antal/ml
1 – 79

Vandkvalitet
Vandkvalitet
Typiske analyseresultater af de mest almindelige parametre målt i perioden 5. maj 2011 – 18. nov. 2011.
Typiske analyseresultater af de mest almindelige parametre målt i perioden 5. maj 2011 – 18. nov. 2011.
Parameter
Enhed
Fundne værdier
Krav
Sted
Parameter
Enhed
Fundne værdier
Krav
Sted
Hårdhed
ºdH
15,9
Intet krav
Værk
Hårdhed
ºdH
15,9
Intet krav
Værk
pH
7,4 – 7,5
7,0 - 8,5
Net/forbr.
pH
7,4 – 7,5
7,0 - 8,5
Net/forbr.
Vandkvalitet
Jern
mg Fe/l
< 0,010 - 0,023
Maks. 0,2
Net/forbr.
Jern Mangan
mg mg
Fe/l
<
0,010
0,023
Maks.
0,2
Net/forbr.
Typiske
analyseresultater af de mest
almindelige
parametre
målt
i
perioden
5.
maj
2011
–
18.
nov. 2011.
Mn/l
< 0,005
Maks. 0,02
Værk
Parameter
Enhed
Fundne
værdier
Krav
Sted
Mangan
mg
Mn/l
<
0,005
Maks.
0,02
Værk
Klorid
mg Cl/l
29
Maks. 250
Værk
ºdH
15,9
Intet krav
Værk
Klorid Hårdhed
mg Cl/l
29
Maks.
Værk
Fluorid
mg F/l
0,24
Maks. 250
1,5
Værk
7,4 – 7,5
7,0 - 8,5
Net/forbr.
FluoridpH
mgmg
F/lNO
0,24
Maks.
Værk
Nitrat
0,37
Maks. 1,5
50
Værk
3 /l
mg3 Fe/l
< 0,010
- 0,023
Maks. 0,2
Net/forbr.
Nitrat Jern
mg
NO
/l
0,37
Maks.
50
Værk
Sulfat
mg SO4 /l
55
Maks. 250
Værk
mg4 Mn/l
<550,005
Maks. 0,02
Værk
Sulfat Mangan
Maks.
250
Værk
Total fosforindhold mg SO
mg/lP/l
0,013
Maks. 0,15
Værk
Klorid
mg
29
Maks. 0,15
250
Værk
Total fosforindhold
mg
P/l Cl/l ml
0,013
Maks.
Værk
Coliforme bakterier
antal/100
Ikke
målelig
Ikke målelig
Værk
Fluorid
mg ml
F/l
0,24
Maks. 1,5
Værk
Coliforme
bakterier
antal/100
Ikke
målelig
Ikke
Værk
E. coli
antal/100
ml
Ikke
målelig
Ikke målelig
målelig
Værk
Nitrat
mg NO3 /l
0,37
Maks. 50
Værk
antal/ml
Ikke
målelig
Maks.
20
Net/forbr.
E. coli Kimtal ved 37° C
antal/100
ml
Ikke
målelig
Ikke
målelig
Værk
Sulfat
mg SO4 /l
55
Maks. 250
Værk
vedC22° C
antal/ml
1 – 79
Maks.
Net/forbr.
KimtalKimtal
ved 37°
antal/ml
Ikke målelig
Maks.200
20
Net/forbr.
Total fosforindhold
mg P/l
0,013
Maks. 0,15
Værk
Kimtal ved 22° C
antal/ml
1 – 79
Maks. 200
Net/forbr.
Coliforme
bakterier
antal/100
ml
Ikke
målelig
Ikke
målelig
Værk
Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer3 vand til forbrugerne
i
*) Hårdheden
udtryk for
vandets
indhold
calcium
og magnesium.
Et stort
indhold
giver
hårdt
E.omegn,
colier et
antal/100
ml af
Ikke målelig
Ikke
målelig
Værk
Odder
og
herunder,
og
Spøttrup
Strand,
samt
værkerne
i
Neder
Randlev
og
Hou.
Vi
har
i alt
ca. i
Odder Vandværk
indvinder
vand
i
områderne
ved
Boulstrup
og
Fillerup,
og
leverer
vand
til
forbrugerne
vand -forbrugere.
etKimtal
lille indhold
giver
blødt vand.
Indholdet herIkke
klassificeres
som ”temmelig
hårdt”.
Hårdheden
5.000
ved 37°og
C Spøttrup
antal/ml
målelig
Maks.og
Net/forbr.
420Hou.
Odder og
herunder,
Strand,
samti værkerne
i Neder(se
Randlev
Vi har i alt ca.
haromegn,
bl.a. betydning
indstilling
af saltdoseringen
opvaskemaskiner
maskinens
betjeningsvejlednKimtal
ved
22°
C
antal/ml
1
–
79
Maks.
200
Net/forbr.
5.000 forbrugere.
ing) og sæbedoseringen for vaskemaskiner (følg doseringsvejledningen på vaskepulverpakken).

Odder Vandværk
A.m.b.a. informerer
Odder Vandværk
A.m.b.a.
V. bestyrelsesformand Arne Thomsen

informerer

Planer om nyt vandværk
i Fillerup langt fremskredet

Planer om
nyt vandværk
i Fillerup
langt fremskredet
Odder
Vandværk
A.m.b.a.
informerer

V. bestyrelsesformand
Arne
I 2009 skrev
vi om vores planer
omThomsen
et nyt vandværk i Fillerup. På det tidspunkt forventede vi, at vandværket
ville være realiseret inden for en kort tidshorisont. Sådan er det desværre ikke gået.
V. bestyrelsen
forvandværk
Odder Vandværk
desværre ikke den optimale placering, men
Planer om nyt
i Fillerup langt fremskredet
Grunden hvor det gamle vandværks er placeret er ikke velegnet til et nyt vandværk, så bestyrelsen har kigget
den placering, som kommunen udpegede
sig grundigt
om
eftervi en
bedre
placering.
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har
sigstedet,
at være
langt
vanskeligere
ogen
mere
I 2009skrev
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vandværk
i Fillerup.
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tilladelse.
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har nu
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ca.er150
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vandværket
ville
være
ynde
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densig
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Tømrerarbejde & totalentreprise
samt byggerådgivning

Tømrermester
Christian Stougaard ApS
v/Christian Stougaard
Hedemarksvej 36, Fensten • 8300 Odder
Tlf. 22 12 60 13 • christianstougaard@hotmail.dk
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Hvorfor ikke leje jeres
sommerhus ud, når
I ikke selv bruger det?
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.
Turistmæssig set håber vi at denne beslutning 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 overnatninger til området, som er vigtig for erhvervslivet 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 sommerhusene udlejes.
Hvis man ønsker yderligere information
om skattefradragsregler ved sommerhusudlejning, kan dette findes på Feriehusudlejernes 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,
Feriepartner Odder-Juelsminde
Se nedenstående eksempel:

Eksempel 1: Fast fradrag på 40%
Bruttolejeindtægt. . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ strøm, olie, telefon m.m. . . . . . . . . . .
Samlet lejeindtægt . . . . . . . . . . . . . . . .
Skattefrit fradrag / Bundfradrag . . . . . .
(Lejeindtægt - bundfradrag) . . . . . . . . .
- fradrag på 40% af 14.000 kr. . . . . . . .
Til beskatning (som kapitalindkomst) . .
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Beboelse i sommerhus
Sommerhuse må bruges hele sommeren
og i begrænset omfang om vinteren.
Der er dog visse undtagelser, som giver
ret til helårsbeboelse.
I Danmark må alle sommerhusejere og
lejere benytte sommerhuset om sommeren.
Men om vinteren, dvs. fra 1. oktober - 31.
marts, må beboelse i sommerhuse ifølge
planlovens § 40 kun ske som ”kortvarige
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 skyldes bl.a. et krav fra EU
pga. den danske særregel, der fastsætter,
at udlændinge ikke må købe sommerhuse
i Danmark. Derfor kræver EU, at kommunerne fører kontrol med, at alle danske
sommerhusområder primært anvendes til
fritidsformål. Endvidere skal forbuddet mod
helårsbeboelse i sommerhusområder sikre,
at karakteren af disse områder bevares.
Kommunerne har i øvrigt ikke samme serviceniveau for snerydning m.v. i sommerhusområder, som i resten af kommunen.
Bo lovligt i sommerhus om vinteren
Sommerhuse kan lovligt anvendes til
beboelse i perioden fra 1. april - 30. september. Uden for denne periode kan sommerhuse 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.

V

Pensionistreglen
Imidlertid gælder særlige regler for pensionister.
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 ægtefælle, samlever og ikke voksne børn lov til
at bo i som-merhuset sammen med pensionisten. Hvis pensionisten fraflytter 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. Pensioni-ster skal, hvis
kommunen forlanger det, være i stand til at
dokumentere:
• hvor længe vedkommende har ejet sommerhuset
• at de nævnte betingelser for at være pensionist er opfyldt.
Pensionister har altså ikke en generel ret til
at bosætte sig i et hvilket som helst sommerhus.
Pensionister kan heller ikke overføre sin
8 års ”anciennitet”, hvis vedkommende vil
købe et andet sommerhus.

F

MASKINUDLEJNING
Ring og hør

Se komplet

nærmere

udlejnings-

på telefon

program på

50 50 12 31

www.brohus.eu
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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-juelsminde.dk
og læs mere om udlejning og
betingelser.

Feriepartner Odder • Juelsminde

Feriepartner Odder er OdderKystens
største lokale bureau for feriehusudlejning
med mere end 30 års erfaring. Vi formidler
og administrerer ca. 240 feriehuse i
strandområderne Saksild, Rude, Ajstrup/
Mariendal, Norsminde, Kysing, Hou,
Sondrup, Amstrup, Tunø samt Juelsminde
Halvøen.
Vi yder høj service og en personlig
betjening af såvel ejere som lejere.

Banegårdsgade 3 • 8300 Odder • Tlf. 87 80 26 00
info@feriepartner-odder-juelsminde.dk
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Vil du udleje dit feriehus og tjene kr. 20.000 skattefrit ?
Læs mere på www.20000tildig.dk
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Nye beholdere til sommerhusene

R

A
Renosyd er på en mission sammen med Odder og Skanderborg Kommuner. En
mission, der handler om at ændre opfattelsen af det, vi smider ud - fra affald til
værdi. For der gemmer sig masser af værdier i det, vi kasserer, og dem vil vi være
langt bedre til at udnytte. Vi tror så meget på missionen, at vi har døbt den Mission
Mulig.
Den nye mission betyder farvel til den gamle skraldesæk, som erstattes af to nye
beholdere. En til emballage (plast, glas og metal), og en til restaffald. Beholderne
tømmes de annoncerede uger. Beholderne skal stå så tæt, på det sted hvor renovationsbilen kan holde, som muligt på tømningsdagen.
Du kan tilkøbe dig ugetømning af restaffald i sommermånederne (uge 24 - 34 i alt 6
ekstra tømninger). Prisen for denne løsning er 1.445 kr. inkl. moms pr år.
Du kan læse meget mere om den nye ordning på missionmulig.dk. Her kan du også
se billeder af de nye beholdere, der bliver leveret på sommerhusadressen i løbet af
april måned, Husk du må først tage dem i brug til maj.
Sammen med beholderne får du en sorteringsvejledning og mulighed for tilmelding
til SMS-service, så du kan blive mindet om, hvornår vi kommer og tømmer beholderne.
Viste du, at
•
•
•

200 dåser kan blive til en ny cykel
1 glasflaske kan genbruges op til 30
gange, inden den smeltes om?
54 plastflasker kan blive til 1 kvm.
gulvtæppe?

Vi ønsker alle en god sæson
Venlig hilsen
Renosyd
Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk
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Renovation sommerhusområder
Afhentning af restaffald 2012 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

18 årlige tømninger
Tilkøb af ugetømning

Afhentningsuge er markeret med grønt. Der er 18 tømninger årligt.

Ekstra dagrenovation?
Hvis du har behov for at komme af med mere dagrenovation, kan du køb en sækkemærkat,
der kan anvendes som strip og påmonteres en hvilken som helst sæk, ligegyldig om den er
sort eller klar. Mærkaten koster 25 kr. og kan købes hos: Odder Turistbureau - Kvickly i Odder
- Løvbjerg i Odder - Dagli’ Brugsen i Gylling - Bagergårdens minimarked ApS i Saxild - Bagergårdens brødhus ApS - Hou Havnekiosk - STARK - Odder Trælast. Anbringe sækken ved siden
af beholderen, 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
beholderen. Så tager renovationsmedarbejderen posen med ved næste tømning.

Afhentning af emballageaffald 2012 i månederne:
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Afhentningsmåned er markeret med grønt. Der er 7 tømninger årligt.

Ved sidste afhentning i den nuværende ordning, får du besked om hvornår vi
tømmer dine nye beholdere næste gang.

Genbrugspladsen

Andet affald kan afleveres på Genbrugspladsen på Skovdalsvej 26 A i Odder.
Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk
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v/ Jan Tang
Tv-inspektion, Højtryksspuling, Slamsugning
Kloak, Dræn, Olietanke, Benzin /Olieudskillere

Aut. Kloakmester
( A lt

indenfor

Kontor 8654 0857

T ransport )

Døgnvagt 4027 0857

EN LILLE SKID BEDRE !

Ny bolig
mellem himmel og hav?
Jeg elsker sommer.

Jeg
Jegelsker
elsker
sommer.
Jegsommer.
får
sådan lyst til
at
bo ved
havet
Jeg
Jegfår
fårsådan
sådan
lyst
lyst
til
til med
en
lillemed
badebro
at
atbo
boved
vedhavet
havet
med
en
enlille
lillebadebro
badebro

Du er godt

klar
Du
Du
er
erover,
godt
godtat det er
saltvand,
klar
klarover,
over,
at
atdet
detikk’?
er
er
saltvand,
saltvand,ikk’?
ikk’?

..sammen med Nykredit

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

Få hastighed til det
hele med Waoo!
Lynhurtigt internet
Billig telefoni - fastnet og mobil
Personligt TV f.eks. Start Forfra
Waoo! Bio på dit TV
Se mere på www.oestjysk-energi.dk/fiberbredbaand
eller kontakt kundeservice på telefon 87 80 11 11
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Nye regler for
anmeldelse af garager,
udhuse o.lign mindre
bygninger
Den 1. juli 2011 trådte de nye regler i
kraft.
Det betyder at der ved sommerhuse nu
kan, opføres garager, udhuse o. lign. på
op til 35 m2 uden, at det skal anmeldes til
kommunen.
Du skal dog huske, at det gælder for det
samlede areal af garage- og udhusbygninger på grunden. Dvs. har du f.eks i forvejen, i forbindelse med dit sommerhus, en
carport på 20 m2, kan du uden anmeldelse
opføre yderligere 15 m2.
Derudover skal du huske at afstands- og
højdebestemmelserne altid skal overholdes. Hvis du ønsker at opføre et udhus
eller en garage der ikke kan overholde

bestemmelserne i lokalplanen hvad angår
skelafstand og højde, skal der ansøges om
dispensation – også selv om det samlede
areal af udhuse og garager ikke overstiger
35 m2.
Garage og udhusbygninger på op til 10 m2
kan som tidligere opføres uden anmeldelse
til kommunen men skal ligeledes overholde
afstands- og højdebestemmelserne.
NB. For anneksbygninger til overnatning,
gælder ovenstående nye regler ikke! Der
skal altid ansøges om tilladelse til opførelse
af denne slags bygninger - uanset størrelse.

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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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 ODDER19

Får vi et nyt spændende
stiforløb ved Hou?
Et udsnit over stiforløbet

Af Borgmester Elvin J. Hansen
En gruppe lokale foreninger og institutioner
har sat et projektarbejde i gang omkring et
stiforløb langs kysten ved Hou. Initiativet
er blevet til et Grønt Partnerskab – som
nu undersøger mulighederne for at lave en
ca. 10 km vandresti, hvor man kan nyde de
smukke omgivelser samtidigt med, at man
får nogle gode historier fra området.
En tur til Hou som både har været en aktiv
havneby, stationsby og ferieby byder på
mange gode historier, som skal formidles
til gæsterne ved hjælp af mobiltelefoni,
suppleret med en folder med et kort. Der
arbejdes med en idé om en afmærket sti
med tilhørende formidling, borde/bænke og
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en grillhytte, og der forestår endnu et arbejde med indhente de fornødne tilladelser
fra relevante myndigheder og involvering af
de berørte lodsejere.
Partnerskabet består af Danmarks Naturfredningsforening, Hou Fællesforum, Høfdeholderne, Friluftsrådet, Egmont højskolen, Hou Maritime Idrætsefterskole,
lodsejerrepræsentanter, Odder Museum,
Hov Skole, Odder Kommune og Naturstyrelsen. Partnerskabet planlægger at
ruten skal afmærkes med prikker og pile
på træpæle, og at der langs ruten skal
opsættes QR-koder, som man kan scanne
med mobiltelefonen og få en historie fra det
sted, man står.
Der er planer om at gøre stien mellem
Egmont Højskolen og havnen så god,
at kørestolsbrugere og andre med bevægelseshandicap kan færdes der og få
glæde af de smukke omgivelser.

Projektgruppen er i skrivende stund i fuld
gang med søge midler til realisering af
stien hos fonde og puljer – og først når
økonomien er helt på plads bliver lodsejere
og myndighederne kontaktet.
En anden og meget spændende dimension
i projektet er, at projektgruppen forsøger at
få de lokale foreninger og institutioner
til efterfølgende selv at varetage vedligehold af stien og sørge for oprydning og
affaldsindsamling. Dette vil virkelig være et
flot resultat, og hvis det kan lykkes vil det
helt sikkert gavne det efterfølgende lokale
ejerskab til stien.
Alt i alt et spændende og forbilledligt projekt, som jeg virkelig håber bliver gennemført. Sammen med den udvikling der er i
gang på Hou Havn vil det gøre det til en
oplevelse at være i Hou – til glæde for både
beboere og områdets mange gæster.

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

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 . 6160 0361
info@madhimlen.dk . www.madhimlen.dk
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Nybygning
Tilbygning
Ombygning
Landbrugsbyggeri
Vi udfører alt
tømrer- og
snedkerarbejde.
Reparationer
såvel som nyt.

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

Gerne i totalentreprise

ApS ODDER BYGGE-SELSKAB

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

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 »gørdet-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.

tranum@teliamail.dk
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– Ring og få en snak om tingene – så giver vi et overslag
eller et uforbindende tilbud!

J. Tang

E. Pedersen

T ransport

og

S alg

S and , R al , F lis
U dlejning
A rbejde
( A lt

af

med

indenfor

Bil Tlf. 4040 7111

af :

m/m

C ontainere

K ran

og

G rab

K loakservice )

Kontor 8654 7111

ET GODT TIP !

Se film på STARK.dk

“GodT håndvæRK eR følelSen
Af AT lAve noGeT uniKT”
Steen Andersen Tømrermester, Bogense

Odder Trælast & Byggecenter
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8654 0088
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Østjylland i kontakt med

sommerhusejerne i Odder kommune
Det er efterhånden blevet en tradition,
at Østjyllands Politi skriver lidt til ”Odderkysten”, om emner der måtte have
interesse for sommerhusejerne i Odder
Kommune.
Jeg har denne gang valgt at fortælle lidt om
den nye lovgivning vedr. hunde, ligesom
jeg vil beskrive lidt om hvorledes det står
til med indbrud i sommerhuse i området.
Den nye hundelov:
Hundeloven er ikke så ny igen, men fra
juli 2010.
Jeg er bekendt med, at der af og til kan
opstå fortolkninger af, hvorledes man skal
forholde sig i forbindelse med løsgående
hunde.
Loven giver nogle regler for det at være
hundeejer/hundebesidder.
Vedkommende skal sørge for, at hunden,
inden den er 8 uger gammel, er mærket
og registreret, hvilket betyder en øre- eller
lysketatovering, eller ved injektion af en
elektronisk chip.
Når hunden er 4 måneder, skal den bære
halsbånd og skilt med besidderens navn
og adresse.
Loven siger også, at en hund, der færdes
på gader, veje, stier eller pladser m.v., der
er åben for almindelig færdsel, skal føres i
snor. Eller at den skal være ledsaget af en

person, som har fuldt herredømme over
hunden.
Dette betyder, at denne ledsager skal
kunne stoppe hunden, hvis den f.eks.
angriber et andet dyr eller et menneske.
Hvis en hund ved et overfald har skambidt
et menneske eller en anden hund, skal
politiet lade hunde aflive. Fortolkningen
siger, at der skal være tale om overfald og
behandlingskrævende skader. (skader som
kræver syning fx).
Hvis to hundeejere lader hundene snuse
til hinanden og den ene pludselig bidder
den anden, plejer vi ikke at lægge op til
aflivning. Det betragter vi ikke som overfald.
Springer hunden derimod gennem eller
over en hæk og angriber en forbipasserende hund, betragtes det som overfald.
Skader skal så være behandlingskrævende. Eller også hvis den ene hundeejer
ikke kan holde sin hund tilbage.
Der bliver selvfølgelig foretaget en vurdering i hver enkelt sag.
Hvis en hund løber væk uden ledsagelse,
skal politiet optage hunden for at finde frem
til ejer og underrette denne.
Er hunden ikke mærket og registreret,
fremlyser politiet hunden, og hvis ejeren
ikke inden 3 døgn retter henvendelse til
politiet, og betaler de udgifter, der har
været i forbindelse med dette, inklusiv en
bøde, kan politiet afhænde hunden til en

· Flishugning
· Alt i kloakarbejde udføres
· Rodfræsning
· TV-inspektion
· Fældning af træer
· Kloakspuling
· Støbning
· Anlæg af græsplæner etc.
· Belægning
· Fræsning
· Sne & saltning for privat/erhverv · Vedligeholdelse af grusveje
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anden eller lade den aflive.
En anden ting, der måske kommer på tale
er, at en hund forstyrrer de omboende,
ved at gø eller tude. Hvis politiet modtager
en klage over dette, kan besidderen få et
pålæg om:
• at hunden holdes indelukket
• hvis det ikke hjælper, at lade hunden
fjerne
Hundeloven giver også rammer for, hvilke
hunderacer, der er forbud mod at holde.
Dette vil man kunne se i lovens § 1a og 1b.
Hvis man har farlige hunde, er der mulighed
for at give foranstaltninger over for disse.
Her er det muligt at bestemme at:
• der opføres hegn til hunden,
• hunden kun luftes af en person over 18 år
og ikke luftes sammen med andre hunde,
• hunden føres i snor og/eller forsvarlig
mundkurv.
På indbrudsområdet i sommerhuse, kan
jeg oplyse, at der i perioden 2009-2011 har
været 138 indbrud i sommerhuse i Odder
Kommune. I hele politikredsen var der i
samme periode 2198 indbrud i sommerhuse i hele politikredsen, kommunerne,

Odder, Samsø Aarhus, Favrskov, Randers,
Norddjurs og Syddjurs kommuner.
I 2009 var der 60 indbrud i sommerhuse
i Odder Kommune. Dette faldt til 52 i 2010
og 26 i 2011. Dette svare til 4 % af samtlige
indbrud i sommerhuse i Østjyllands Politikreds i 2011.
Med hensyn til at sikre sig, er noget af det
bedste man kan gøre, at udføre ”nabohjælp”. Meget mere om dette kan man
få ved at besøge Det kriminalpræventive
Råds hjemmeside.
Skulle man konstatere indbrud, der sker
her og nu, skal man ringe 112, for at tilkalde
politiet.
Jeg vil slutte her og ønske alle læsere af
Odderkysten et godt 2012.
Jan Andersen, Politiinspektør
Østjyllands Politi
Træffetiderne for personlig henvendelse
hos nærpolitiet i Odder er:
Tirsdage . . . . . . . . . .  kl. 10.00 – 12.00
Torsdage. . . . . . . . . . . kl. 16.00 – 17.00

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

SPAR PENGE!

Slå flere huse sammen og opnå
attraktive rabatter!
Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud
29 89 54 25 / 29 89 37 23
oddertagogfacaderens@mail.dk
WWW.ODDERTAGRENS.DK

Priser er eks. moms
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VEDTÆG
ODDERKYSTENS F
§1. O
 dderkystens Fællesudvalg er en sammenslutning af fritidshusgrundejerforeninger i Odder Kommune.

idshusgrundejerforeninger. Dagsordenen
for den ordinære generalforsamling skal
mindst indeholde følgende punkter:

§2. O
 dderkystens Fællesudvalgs hjemsted
er den til enhver tid værende formands
adresse.

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af referat fra sidste
		generalforsamling.
3. Beretning om Odderkystens 		
		 Fællesudvalgs virksomhed i det
		 forløbne år.
4. Forelæggelse af revideret regnskab
		 til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af forslag til budget for
		 det igangværende regnskabsår
		 samt fastsættelse af kontingent for
		dette
7. Valg af:
		 a. Formand eller kasserer
		 b. Bestyrelsesmedlemmer
		 c. 2 bestyrelsessuppleanter, der
			 vælges for ét år ad gangen
		 d. 2 revisorer, der vælges for ét år ad
			gangen
8. Eventuelt
Referat fra sidste generalforsamling skal
senest udsendes til de tilsluttede fritidshusgrundejerforeninger sammen med
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Skriftlig årsberetning skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.

§3. O
 dderkystens
Fællesudvalgs
formål er at varetage fritidshusgrundejerforeningernes fælles interesser
bl.a. overfor offentlige myndigheder.
Overfor enhver anden, hvis interesser helt
eller delvis vil stride imod eller gøre indgreb i fritidshusgrundejerforeningernes
rettigheder, kan Odderkystens Fællesudvalg yde lokal bistand efter den enkelte
grundejerforenings anmodning og i det
omfang bestyrelsen bestemmer det.
§4. E
 nhver fritidshusgrundejerforening i Odder Kommune kan optages som medlem
af Odderkystens Fællesudvalg.
§5. O
 dderkystens Fællesudvalgs øverste
myndighed er generalforsamlingen.
Generalforsamlingen består af 2 stemmeberettigede medlemmer fra hver af de
tilsluttede fritidshusgrundejerforeninger.
§6. T
 il varetagelse af Odderkystens Fællesudvalgs daglige ledelse vælges på den
ordinære generalforsamling en bestyrelse
bestående af en formand og en kasserer
samt 3-5 menige bestyrelsesmedlemmer.
Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen
i lige år, medens kassereren og 2-3
bestyrelsesmedlemmer vælges for to
år ad gangen i ulige år. Bestyrelsen
fordeler i øvrigt selv opgaverne imellem
sig.
§7. Generalforsamlinger indkaldes med
mindst 14 dages varsel ved brev eller
e-mail direkte til formanden for hver af de
tilsluttede fritidshusgrundejerforeninger.
Ordinær generalforsamling afholdes
hvert år i april måned. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes, hvis enten et
flertal i bestyrelsen bestemmer det, eller
det kræves af mindst 3 af de tilsluttede frit-
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Forslag, der ønskes behandlet - og i
givet fald bragt til afstemning – på den
ordinære generalforsamling, skal være
formanden i hænde senest den 1. marts
og skal herefter udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende stemmeberettigede medlem én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle beslutninger på generalforsamlingen
afgøres ved almindeligt stemmeflertal
medmindre andet måtte være foreskrevet nedenfor i nærværende vedtægter.
§8. Det på den ordinære generalforsamling fastsatte kontingent forfalder til

ÆGTER for
S FÆLLESUDVALG
betaling den førstkommende 1. maj
efter den ordinære generalforsamling, og kontingentet skal være indbetalt senest den følgende 1. juni.
Manglende kontingentbetaling kan medføre eksklusion.
§9. O
 dderkystens Fællesudvalg tegnes af
formanden eller kassereren i forening
med ét bestyrelsesmedlem.
§10. F
 oreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskaber revideres af
2 af generalforsamlingen for ét år ad
gangen valgte revisorer.

§11. Æ
 ndringer i nærværende vedtægter og
beslutning om opløsning af Odderkystens
Fællesudvalg kræver beslutning med
mindst 3/4 majoritet på en generalforsamling, hvor over halvdelen af de tilsluttede
grundejerforeninger er repræsenteret.
I tilfælde af ophævelse af Odderkystens Fællesudvalg fordeles formuen mellem de tilknyttede fritidshusgrundejerforeninger i forhold til disses medlemstal
beregnet som et gennemsnit over de
seneste 10 år.

Således vedtaget på Odderkystens Fællesudvalgs ordinære generalforsamling
den 28. april 2011
Niels-Ulrik Bugge
Formand

Erling Jensen
kasserer

Margot Piltoft Jensen
Bestyrelsesmedlem

Finn Holm
Bestyrelsesmedlem

Erik Søndergård
Bestyrelsesmedlem

Erik Bargsteen
Bestyrelsesmedlem

Banegårdsgade 2 • 8300 Odder
Tlf. 86 54 00 00
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Adresseliste Grundejerforeninger
FÆLLESUDVALGETS MEDLEMMER
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Formand Ebbe Johnsen, P. Baatrupsvej 17,
8300 Odder, tlf. 23 37 69 22
ebbejohnsen@hotmail.com
Sekretær Alice Gråbæk P. Baatrupsvej 25
8300 Odder, tlf. 87 81 81 16
alicegraabaek@live.dk
Grundejerforeningen Kysing Hage
Thorkild Daugaard
thda@stofanet.dk
Ib Bjeregård Pedersen, Rønhøjvej 20
8300 Odder tlf. 20 12 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

Strandparkens Grundejerforening
Lotte Josefsen, Risdalsvej 49
8260 Viby J.
Grundejerforeningen Skovsager
Erik Bargsteen, Ketting Parkvej 92,
8462 Hammel, 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

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
Claus Kjeldsen, Solbrinken 25, 8300 Odder,
Tlf. 86 54 10 50/40 82 06 73/kelso@surfmail.dk
Lene Fogh Hansen, Snærildvej, 116,
8660 Skanderborg, tlf. 40 79 26 00,
leneogknud@hansen.mail.dk

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

Grundlejerforeningen Præstevænget,
ved Saxild Strand

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

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
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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 El & Vand
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

Nyt fra

Lokalforeningerne

GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS NORD
Formand:
Ebbe Johnsen, P. Baatrupsvej 17, 8300 Odder
tlf. 23 37 69 22, ebbejohnsen@hotmail.com
Næstformand:
Carsten Juste, Kildegården 10, 8000 Århus C
tlf. 20 28 71 14, carsten.juste@post.tele.dk
Kasserer:
Poul Bay Herman, Bangsvej 1, 8700 Horsens
tlf. 40 41 72 76, gupo@privat.dk
Sekretær:
Alice Gråbæk, P. baatrupsvej 25, 8300 Odder
tlf. 87 81 81 16, alicegraabaek@live.dk

Vejudvalg:
Peter Hesselballe, P. Baatrupsvej 11, 8300 Odder
tlf. 86 93 04 65, peter@hesselballe.dk
GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING HAGE
Formand:
Thorkild Daugaard
thda@stofanet.dk
Næstformand:
Palle Thomsen, Skådehøjgårdsvej 56,
8270, Højbjerg. Tlf. 8627 1701 og Mobil 2171 0611.
ptb@pbtas.dk
Kasserer:
Ib Bjerregaard Pedersen, Thorasvej 91, Kysing,
8300 Odder. Mobil 2012 0054,
ibogbirtha@gmail.com
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Sekretær:
Thorkild Daugaard, Emil Bojsensgade 68,
8700 Horsens. Tlf. 75 65 65 94. og 7562 6196.
Mobil 2720 4787. thda@stofanet.dk
Skoven på Kysing Næs
I formandens beretning sidste år kunne man
læse, at bestyrelsen for Odderkystens Fællesudvalg foreslog generalforsamlingen at yde
et til-skud på max 10.000 kr. til Kysing Hage
Grundejerforening til genetable-ring af skoven
på Kysing Næs. Generalforsamlingen forhøjede det dog til 12.000 kr. (25% af de i budgettet ansøgte midler) – Mange tak for det tilskud.
Jeg kan fortælle, at der op til pinse sidste år blev
plantet 2300 træer og buske af et firma der hedder
Naturplant. Sammensætningen af beplantningen
har et meget højt naturindhold med hensyn til gode
føde- og skjule- muligheder for fugle og dyr.
Liste over træer og buske: ”Stilkeg, lind, fuglekirsebær, rødel, mirabel, alm. røn, hvidtjørn, kvalkved,
benved, blågrøn rose, æblerose, havtorn, slåen,
fjeldribs”. Så det bliver spændende, at se ”skoven”
med skovbryn vokse til. Nu skal vi på sigt få lavet
nogle skovstier.
Mvh. Finn Nielsen.
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: 		
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
Bestyrelsesmedlemmer:
Alex Rue Rasmussen, Kamillevej 6, Nørre
Bjert
6000 Kolding

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

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

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

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

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

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

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

RUDE & SAKSILD STRANDS
HUS- OG GRUNDEJERFORENING
Formand:
Niels-Ulrik Bugge, Egelunden 26, 8300 Odder
tlf. 8654 3188, mobil 3082 3188
niels-ulrik.bugge@odder.dk
sommerhus: Østpassagen 27, Rude Strand
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Kirsten A. Andersen
Marselis Boulevard 26, 3 sal, 8000 Århus C.
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Næstformand:
Flemming Haahr, Nølev Byvej 46, Nølev,
8300 Odder, tlf. 8655 8028, mobil 4041 5328
bentehaahr@hotmail.com
sommerhus: Delfinvej 1, Rude Strand

FORENINGEN AF GRUNDEJERE
I SAXILD PLANTAGE
Formand og sekretær:
Claus Kjeldsen, Solbrinken 25, 8300 Odder,
Tlf. 86 54 10 50/40 82 06 73/kelso@surfmail.dk

Kasserer:
Vagn Christsensen, Højvænget 226,
8300 Odder, tlf. 8654 4047, mobil 3012 9447
jbvchristensen@privat.dk
sommerhus: Lyngbakkevej 29, Rude Strand

Kasserer:
Lene Fogh Hansen, Snærildvej, 116,
8660 Skanderborg, tlf. 86 54 31 75,
leneogknud@hansen.mail.dk

Sekretær:
Ingrid Rosenbæk, Delfinvej 18, Rude Strand,
8300 Odder, tlf. 8655 8517, mobil 3028 9866
Rosenbaek@it.dk

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

Vejformand:
Ove Sørensen, Kystvejen 99C, Rude Strand,
8300 Odder, tlf. 8695 1349, mobil 2160 0093
ove.soerensen@mail.dk

Palle Sørensen, Snærildvej 62 A, 8300 Odder,
tlf. 23 83 33 93, palerider@sol.dk

LEJERFORENINGEN PRÆSTEVÆNGET, VED
SAXILD STRAND
Formand:
Sekretær:
Alice Thora Sundahl, Odensevej 167,
5500 Middelfart, thora1@stofanet.dk
Kasserer:
Knud Sørensen, Plantagevej 205, Saksild Strand,
8300 Odder (Ingen mail)
Villy Holm, Magnusvej 18, Saksild Strand,
8300 Odder, vtech@post.tele.dk
Mike Fabricius Smedegaard, Smouenvej 4,
8410 Rønde, mike@clic.dk
GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN
Formand:
Lis Juul Nielsen, Røddalsminde 51
8300 Odder, tlf. 24 42 56 67, lijuni@post.tele.dk
Kasserer:
Knud S. Thisgaard, Skeltoften 10, 8330 Beder
tlf. 40 73 88 10, 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

Kim Jensen, Rudevej 50, 8300 Odder,
tlf. 86 55 81 67, saxild1966@gmail.com
Renovering af Plantagevej
Så fik vi endelig renoveret Plantagevej. Vi i bestyrelsen håber at den "nye" vej, vil være til gavn og
glæde for både grundejere og gæster i mange år.
God sommer
Med venlig hilsen, Claus Kjeldsen
SAXILD STRANDS EJERLAUG
Formand:
Formand: Gunner Jørgensen, Hybenvej 17,
Tlf.: 2424 0966
Næstformand:
Else Marie Hulemose, Posmosevej 13,
Tlf.: 8655 9951
Kasserer:
Birgitte Lehmann,Kirkeager 1, Tlf.: 8654 5486
Bestyrelsesmedlemmer:
Dennis Barslund, Hybenvej 15, Tlf.: 3059 0431
Frede Borg-Jensen, Arb. Feriehjem Tlf.: 8655 1621
Suppleant:
Lis Madsen, Magnusvej 15 Tlf.: 8657 1814
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.
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Veje
I efteråret 2008 blev de fleste af vejene i vort område
renoveret i 2009 blev der tilføjet ekstra bump på Præstager og i 2010 der opsat ”Pas på mig” skilte ved 3
bump på Præstager og to bump på Posmosevej.
Vi mener nu at vejene i vort område er lavet så trafiksikre som det er os mulig, ligesom støj og støvgener er
kraftig reduceret. Selvom vores veje er sikret vi vil stadigvæk opfordre både grundejer og gæster til at udvise
en anstændig trafikkultur. De seneste ugers regn, har
medført at der er opstået huller især på Plantagevej.
Hullerne bliver udbedret og desuden vil vi etablere
depoter med knust asfalt flere steder i området, så
grundejerne selv kan fylde på efter behov.

Odderkysten uddeles næste år i Saksild. Disse
tiltag vil spare mange penge og tid.

Nye medlemmer
I 2009 og 2010 har vi forsøgt at få grundejerne på den
sydlige side af Magnusvej og området på Plantagvej
mellem Arbejdernes Feriehjem og Sandmarken til at
melde sig ind, da vi finder at de er naturlige medlemmer
af vores forening. Vi har fået ca. 10 nye medlemmer.
Desværre har Sandmarken kollektivt meddelt at man
ikke ønsker medlemskab. Bestyrelsen har derfor besluttet at invitere grundejerne fra Sandmarken med som
gæster til den kommende generalforsamling, naturligvis
uden stemmeret, således at man kan få et bedre indblik
i vore aktiviteter. Desværre har ingen taget imod invitationen. Det er vort ønske at flest mulige også i dette
område er med i vores forening, det giver bedre dialog
og bedre muligheder for at
lave gode veje i hele området.

Klipning af træer
Mange steder i området, har træerne en udstrækning, der hindrer udsyn for trafikanterne og medfører at skilte med vejnavne ikke kan ses. Det
er grundejernes pligt at sørge for nødvendig
beskæring og bestyrelsen opfordrer til at dette
sker snarest.
Husk også at bekæmpe bjørneklo, hvilket er lovpligtigt, samt japansk pileurt.

Medlemmer der ikke betaler kontingent
Bestyrelsen henvender sig pr. brev til alle medlemmer
der ikke betaler, det har medført er der nu kun er 9
medlemmer som ikke har betalt, desværre er mange
af de ikke betalende gengangere fra tidligere år, som
tilsyneladende kun vil nyde og ikke yde. Medlemmer
kan ikke tvinges til at betale kontingent.
Toiletter ved Chr. Petersensvej
I juni 2010 blev der etablerede Odder Kommune ny
toiletbygning ved Chr. Petersensvej.
Dette fungerer perfekt til glæde for gæster og grundejere.
Kommunikation via e-mail
Vi vil gerne informere bedre uden at dette skal medføre
for mange udgifter, derfor opfordrede vi medlemmerne
til at sende deres mail adresse til foreningens email
adresse: saksildstrand@gmail.com.
Vi har nu over 70 e-mailadresser ud af 156, men ønsker
mange flere, så vi kan give hurtig og billig information,
derfor opfordres de resterende til at sende deres email
adresse, navn, og adresse i Saksild til saksildstrand@
gmail.com.
Bestyrelsen planlægger at kunne sende indkald til
generalforsamling via email til alle der har dette, bladet
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Fællesarealer og stranden.
Det er vort indtryk at grundejere har det godt
med hinanden på fællesarealerne. Vi har tinglyst
opholdsret på fællesarealerne og er bestemmende om hvad området skal bruges til. Naturligvis ønsker vi også at de grundejere som bor
op til arealerne skal respekteres, derfor har vi fuld
forståelse for disse grundejeres ansøgning og
opnåede tilladelse til opsætning af marksten, med
det formål at forhindre motorkøretøjer i at køre ved
stranden.

Støj
Der er kommet nogle klager over støj, fra bl.a.
plæneklippere, motorsave, m.m..
Bestyrelsen opfordrer alle til at undgå unødvendigt støj, vi vil ikke fungere som opsynsmænd,
problemer af den art må klares indbyrdes mellem
naboer. Alle bedes tage mest muligt hensyn og
alle bedes forstå at støj ikke kan undgås.
Saksild Seniorcenter
I slutningen af 2010 lukkede Saksild Seniorcenter.
Ejeren Aarhus kommune planlægger genåbning
til andre formål i 2012. Vi holder øje med sagen
og vil bruge vores indflydelse til at sikre at vi igen
får gode naboer.
Generalforsamling i Odderkystens Fællesudvalg
I april var der generalforsamling i Odderkystens
Fællesudvalg. Dette udvalg er en sammenslutning
af grundejerforeninger langs Odderkystens Fællesudvalg. Her et kommer et uddrag fra mødet.
Bænke ved standen
Odderkysten har ansøgt Naturstyrelsen om tilladelse til opstilling af bænke forskellige steder
langs kysten,
desværre er der givet afslag, da bænkene kommer for tæt på strandlinjen.
Affaldscontainere
Reno Syds miljøstationer ændres i løbet af det
næste år til containere med underjordisk opsam-
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ling. Containerne indeholder følere, som i god tid
registrerer hvor når der er behov for tømning.
På den måde undgås roderi med affald og langt
mindre synlige container.
Det var planlagt at miljøstationerne ved Rude,
Trekanten og Chr. Petersensvej var omdannet til
underjordiske containere midt i juni 2011, på grund
af tekniske problemer er dette udsat lidt endnu.
Hjertestartere
Efter generalforsamlingen sidste år, fik vi lavet en
aftale med Saksild Seniorcenter om kursus og brug
af deres hjertestarter. Desværre lukkede centeret og
vi satser nu på den løsning der er gennemgået tidligere i dag. Hjertestarteren placeres på Arbejdernes
Feriehjem, hvor den kan bruges i sommerperioden,
vi har ikke fundet passende muligheder for vinteren
og kan derfor kun tilbyde brug af hjertestarter i sommerhalvåret.
16 personer skal modtage undervisning i hjertestarterens funktioner og hjertemassage. Odderkysten
yder 25% tilskud til køb af hjertestarter resten betales af Saksild Strand Ejerlaug, dog vil Arbejdernes
feriehjem give et tilskud.
Bugdet: Hjertestarter 14.000 – 25% = 10.500
Kursus: 7.500
I alt 18.000 Årlige serviceudgifter er ca. kr. 600.
Alternativt til denne løsning kan vi afvente og se
på muligheden for et samarbejde med Saksild
Seniorcenter næste år.
Vedtægter
Annie og Flemming Brandt Nielsen, Posmosevej
11 har foreslået nogle mindre ændringer i vores
vedtægter, disse behandles under indkomne forslag. Når vi alligevel skal diskutere vedtægter har
bestyrelsen ligeledes besluttet at foreslå nogle
mindre ændringer.
Tak til grundejerne for god opbakning og tak til
bestyrelsen for godt samarbejde.
GRUNDEJERFORENINGEN
SKOVSAGER
Formand:
Erik Bargsteen, Ketting Parkvej 92,
8462 Harlev, tlf. 21 76 84 10

Foreningens første arrangement er den årlige
generalforsamling, der afholdes den 18. maj kl.
19,00 på Restaurant Bondehuset. Dagsorden vil
blive udsendt senere.
Mød op til denne aften og få indflydelse på foreningens fremtid. Skt. Hans aften holdes på stranden
ud for Strandagervej. Vi tro på en på en dejlig og
hyggelig aften i lighed med tidligere år. Husk konkurrencen ”Lav en heks”.
Vores fælles ryddedag på strandgrunden bliver
den17. juni kl. 9,30 vi ser frem til at møde nogle nye
ansigter og garanterer for en hyggelig formiddag.
Vi ønsker hermed foreningens medlemmer en god
og solrig sommer.
Bestyrelsen
STRANDPARKENS
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
Steen Madsen, Skovsagervej 7, Dyngby Strand,
8300 Odder tlf.: 86 55 85 37, steenmadsen1@
gmail.com

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

Næst formand:
Flemmning Jensen, Kystagervej 1, Dyngby
Strand, 8300 Odder tlf.: 23 61 00 48

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

Sekretær:
Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, Dyngby Strand,
8300 Odder tlf.: 51 24 03 02

Inden længe tager vi igen hul på en ny sæson i
Dyngby vi mærker foråret og ser frem til en forhåbentlig god og solrig sommer.

Kasserer:
Verner Kristensen, Strandagervej 15,
Dyngby Strand, 8300 Odder tlf.: 60 75 16 37
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Velfærd:
Aase Jensen, Skovsagervej 9, Dyngby Strand,
8300 Odder tlf.: 86 55 93 25
Til stadighed glæder man sig over det privilegium,
at have et sommerhus ved vores dejlige strandområde - det er til daglig fornøjelse enten man bor her
fast eller kommer her i ferier eller Weekends. Vi bør
nyde dette og passe på det. I den forbindelse er det
lykkedes, at få porten åbnet ved Saksild Seniorcenter
i de måneder, hvor vi kan komme ud for at sne inde.
Det har stor betydning for de faste beboere som
evt. har brug for hjemmehjælp,hjemmesygepleje,
madudbringning, afhentning af vigtig medicin m. v.
Derfor vil vi her sige tak til Århus Kommune for velvillig imødekommenhed for vores ønske om portåbning i vintermånederne. Derfor er det vigtigt at man
kører langsomt og forsigtigt gennem Seniorcentrets
område og de tilstødende veje - det betydet en fart
der, der er på 20 km/t.
Sankt Hans aften 2011
Tak for invitationen til at holde Sankt Hans aftens
båltale her på Dyngby Strand.
Jeg kommer her som hyppig gæst ved denne strand
gennem godt 30 år. Det var her, jeg fandt min kone
og min svigerfamilie, og det er her, min svigerforældre
har boet gennem årtier mellem naboer, de har været
glade for, og som har været glade for dem.
Når jeg ser mig nøje omkring i aften, er der selvfølgelig mange ansigter, jeg ikke kender, men det slår
mig, hvor mange af jer, jeg gennem tre årtier har hilst
på, snakket med og været sammen med gennem
mine svigerforældres vidt forgrenede naboskab..
Derfor er det de mange kendte, glade ansigter, jeg får
øje på, når jeg nu ser mig omkring.
Og så har jeg selvfølgelig – som I andre – også øje
for dette enestående sted. Her står vi mellem land og
vand, mellem jord, luft og himmel – med en øl inden
for rækkevidde! Og om lidt vil den store ild flamme op.
Det er et enestående sted og en enestående aften som det er hvert år.
Det er dejligt og trygt at vide, at overalt i Danmark
samles nu børn og voksne, unge og gamle for at
nyde bålet, se heksen gå til i flammerne og hylde
vores land med Drachmanns smukke midsommervise.
Jeg oplever det som en udpræget dansk aften, og
jeg glæder mig over at være en del af idyllen – nyde
en af de lange lyse aftener og korte nætter. Jeg tror
mange - ligesom jeg – føler, at det er sel-veste danskheden, vi fejrer.
Men når sandheden skal frem, er Sankt Hans dag
og Sankt Hans aften ikke af dansk oprindelse. Sankt
Hans dag blev i 400-tallets Romerkirke fastlagt til at
være 24. juni, et halvt år efter jul.
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Bare navnet Sankt Hans – som er Johannes Døberen
– så er vi helt tilbage ved Jesu fødsel og helt nede
ved Israel.
Midsommeren som naturfænomen er nordeuropæisk. De lyse dage og nætter fejres f.eks. overalt i
Skandinavien, England, Irland og tilmed Østrig!
Heksen på Sankt Hans-bålet er en tysk tradition, som
kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet. - Det er
derfor, vi sender heksen til Bloksbjerg en gang om
året. For Bloksbjerg ligger i Tyskland.
Med andre ord: når vi har sagt Sankt Hans, bål og
heks og kigget os selv tilbage over skulderen, så har
vi allerede været i Mellemøsten, Tyskland og flere
steder i Skandinavien. Og produktet er det ypperste i
det, vi kalder dansk kultur – det danske særpræg - og
Danmark når det er dejligst!
Men oprindelsen er altså ikke spor dansk. Vi har
hugget med arme og ben fra andre dele af verden og
skabt noget, der er helt specielt dansk – det er der
også noget dejligt og trygt i!
På vores bål brænder vi en heks, ja i aften er der
endda flere, som så skal konkurrere om at være
den flotteste! - Vores Sankt Hans aftens heksebål er
svag afglans fra de tider, hvor heksebålene virkelig
flammede. Den sidste ”rigtige” afbrænding af en heks
her i Danmark foregik i 1693 på Falster: det var Anne
Palles, som blev brændt af, efter at hendes retssag
var gået helt til Højesteret i København.
Så er det altså for længst slut med heksebrændinger
her i landet - eller er det? Har vi i vores offent-lige liv
noget tilsvarende - noget, som svarer til, at vi står
omkring et bål og føler et fællesskab ved at se det
onde blive brændt af for øjnene af os?
Ja, nutidens heksebål flammer da lystigt for eksempel i aviser og i TV. - Når noget ulykkeligt er indtruffet, må vi finde nogle ansvarlige: frem på forsiden
med deres portræt! Mærkeligt nok: i takt med at
det seksuelle frisind har bredt sig, er det blevet sexforbryderne, som er blevet det værste af det værste:
”sex-monster”, ”sex-uhyre” – det er overskrifter, som
sælger. – Indrømmet: hvad Josef Fritzl gjorde i
Østrig, var da afskyeligt, men hvorfor læste og hørte
vi om det i månedsvis? – Ind-rømmet: hvad der
foregik i ”Brønderslev-familien,” var end modbydeligt,
men behøver vi at se det illustreret med foto af familiemedlemmerne i resumé efter resumé?
Toppen – eller bunden – blev efter min mening nået i
Brønderslevsagen, da et formiddagsblad skrev bredt
hen over forsiden: ”Hæng ham i nosserne”! Her er
afstanden til heksebålet ikke langt! – Og hvad gjorde
jeg selv? Jeg købte avisen! På den måde var jeg selv
med til at holde et af bålene i live!
Længere væk flammer der også andre bål, og nogle
af dem tænder vi danskere ikke selv, men vi er i hvert
fald - måske ufrivilligt - med til at holde dem vedlige:
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Jeg tænker fx på vores lands militære ”tilstedeværelse” i Iraq i årene 2003-07. Iraq-krigen blev
for-melt erklæret for afsluttet i maj 2003, senere hed
det så bare ”Iraq-konflikten”. - Der blev godt nok ikke
fundet de angivne masseødelæggelsesvåben, og
Iraq hverken var eller er ”terroren”s arnested, men
der blev da fundet og henrettet en skurk. - Det kostede Danmark nogle milliarder kroner og 7 soldaters
liv. I Iraq døde flere hundrede tusinde iraqere under
”konflikten”. De kom for tæt til bålet. - Danmark er
ude, men bålet er ikke slukket.
Jeg tænker også på vores tilstedeværelse siden
2001 i Afghanistan - et bjergland i Asien. Det koster
os vel et par milliarder om året, og foreløbig 40
danske soldaters liv. De civile afghanske ofre bliver
ikke talt op. - Fra 2014 vil der efter planen ikke være
danske ”kampstyrker” til stede i Afghanistan. Vi har
været med i en krig, og vi har ikke vundet, og nu
leder vi efter en vej at komme ud. Så inden for en
uvis fremtid vil vores koalition indlede forhandlinger
med det Taleban, som vi hidtil har dæ-moniseret.
Og for at det ikke skal være løgn, har vi kastet os ud
i endnu en international krig, nemlig i Libyen. Vi har
været med til at bombe i foreløbig tre måneder. Jeg
håber, piloterne kan skelne civile fra mi-litære mål.
Bomberne kan ikke. - Skurken sidder der for øvrigt
stadig, selv om bålene brænder om-kring ham.
Jeg synes, der stadigvæk flammer rigeligt med
heksebål både hjemme og ude. - Lad os derfor inspi-rere af ordene i Holger Drachmanns ”Midsommervise” og nøjes med at tænde et ”glædesblus”
her på Dyngby Strand denne herlige Sankt Hans
aften. Det er da et bål, der er til at styre!
Glædelig Sankt Hans!
Sven Skærbæk
LILLEMOSEGÅRDENS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Søren Casparij, Solbrinken 26, 8300 Odder
tlf.: 45420145, mobil: 21 45 10 49, sc@casparij.dk
Sekretær:
Erik Svejgaard, Dalvangen 59, 8270 Højbjerg
tlf.: 86 27 57 24, mobil: 23 61 11 01,
svej@adslhome.dk
Kasserer:
Johan Stadil Petersen
Olaf Rudes Vej 11 A
Tlf.: 75890898, mobil: 23235982
Mail: johan.petersen@hedensted.dk
Timo Kofod, Dalsvinget 14, 8270 Højbjerg
tlf.: 86 27 06 78, mobil: 42 42 11 19,
timo.kofod@jbkofod.dk

Ole Lykke Petersen, Grindsnabevej 25, Dyngby,
8300 Odder, tlf. 87 81 76 40, mobil.: 20 90 54 00
oly@nordicseed.com
Bestyrelsens beretning
Foreningens formand, Søren Casparij, aflagde
bestyrelsens beretning for det forgangne år. Der
har været afholdt tre bestyrelsesmøder samt otte
møder med lokale interessenter.
Regnskabet viser et underskud på kr. 15.305,
hvilket er kr. 26.000 bedre end budgetteret. Egenkapitalen er kr. 30.485. Pengene er brugt til vedligeholdelse af vejene og drænene heri.
Iflg. Lov om private fællesveje er alle beboere, der
benytter foreningens veje som adgangsvej til deres
sommerhus forpligtet til at betale deres andel til
vedligeholdelse af forenings veje, svarende til kontingentet for medlemskab af foreningen. Desværre
har ejerne af Lillemosevej nr. 26 og nr. 4 nægtet at
betale til foreningen. Alle, bortset fra disse to, har
betalt kontingent til foreningen for regnskabsåret
2010 - 2011.
Vejene har klaret den hårde vinter fint, men tiden
er ved at være inde til at give vejene, især Lillemosevej, en større overhaling næste år. Arbejdet med
renovering af stikvejene på Engagervej fortsætter.
Efter gentagen kontakt med Odder Kommune ang.
Lyngvejens tilstand er denne nu renoveret med et
nyt lag asfalt. I 2012 skal der udføres kloakeringsarbejde i Dyngby by. Hvis dette hindrer gennemkørsel, vil der være omkørsel gennem Seniorcenteret
v. Saksild strand.
Deklarationen vedr. fællesarealer er, som besluttet
ved sidste års generalforsamling, ophævet for så
vidt angår fredsskoven og stien ud mod marken
mod vest, således at foreningen ikke længere har
pligt til vedligeholdelse af disse. I den forbindelse
har foreningen ført et nyt dræn uden om skoven
som erstatning for det gamle, utætte og ofte tilstoppede dræn, der gik i skoven. Tilbage står at oprette
en rensebrønd på vejdrænet i Engagervej, så dette
fremover kan renses. Der har ved vinterens tøbrud
og i forbindelse med kraftig nedbør i sommer
været oversvømmelser på nogle grunde. Sådanne
ekstraordinære vandmængder vil ikke kunne bortledes effektivt med de nuværende drænforhold.
Hastigheden er stadig ofte for høj på vore veje. Derfor har bestyrelsen undersøgt muligheder for etablering af vejchikaner. Hvis dette skulle være i form
af godkendte bump, vil det medføre en stor udgift til
etablering og vedligeholdelse, som dokumenteret
i et udleveret papir udfærdiget af Timo Kofod fra
bestyrelsen. Efter formandens beretning kom flere
deltagere med forslag til mere enkle hastighedsdæmpende foranstaltninger, som bestyrelsen vil
arbejde videre med, så der kan udformes et forslag
til en billigere løsning end bump på næste generalforsamling. Den vejchikane, som det ved forrige
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generalforsamling blev vedtaget at etablere ved
overgangen mellem Lyngvejen og Lillemosevej,
har vist sig praktisk uigennemførlig.
Ordensregler. Bestyrelsen opfordrer alle til at overholde de vejledende ordensregler, som tidligere er
udsendt og beder om, at der ikke henkastes græs,
hæk-afklip eller andet haveaffald i skoven ved
Engagervej eller ud på marken mod vest.
Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer
til bestyrelsens beretning, blev den enstemmigt
godkendt.
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
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SPØTTRUP STRANDS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Jørgen Berg Jensen (tlf. 86 80 43 28)
Hovedgårdsvej 8, tlf. 86 55 63 47
				
Næstformand:
Ruben Andersen (tlf.86 54 25 56)
Pilevænget 2, 8300 Odder
mob. 40 41 86 54
		
Kasserer og Bådelaugsaktiviteter:
Grete Jensen tlf. 29 45 54 06 Ternevej 10
8300 Odder, grjekabj@mail.tele.dk
		
Sekretær:
Ole Kirkegård tlf. 40 62 67 41
Præsteengen 3,8653 Them
Ansvarlig for Vejvedligehold:
Poul Erik Jørgensen tlf. 75 66 15 06
Grumstrupvej 48, 8732 Hovedgård
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,
Amstrup, 8300 Odder
Tlf. 86 55 92 10 - 20 29 83 84
bfmbulldog@mail.dk
Al information fremsendes til formanden.
Kasserer
Per Brønserud, Langesøvej 67, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 65 96 78 46
Næstformand:
Poul Sejersbøl, Skovgårdsparken 51, Amstrup
8300 Odder, Tlf. 86 92 38 92

Har du solgt eller ”
mageskiftet” dit sommerhus?
Ebbe Johnsen, formand for Grundejerforeningen Kysing Næs Nord.
For nylig så jeg i Boligavisen, at et hus i
vores grundejerforening var solgt. Det er
jo dejligt, når det lykkes, når det nu er det,
man gerne vil. Men det kan godt være lidt
irriterende, at ejendomsmæglerne ikke altid
lige husker, at fortælle grundejerforeningen, at der er nye ejere på adressen.
Det betyder, at vi sender post til forkerte
adresser.
Det betyder også, at vi ikke har mulighed
for at byde de nye ejere velkommen til det

område, hvor de gerne fremover skal føle
sig som en del af fællesskabet, præcis
ligesom du forhåbentlig selv har gjort det –
måske gennem mange år.
Derfor: Husk at fortælle de nye ejere, at de
er medlem af en grundejerforening og husk
at give grundejerforeningen besked om, at
du har solgt og til hvem eller, at det nu er
en anden i familien, vi fremover skal sende
vore meddelelser til. Det vil give en bedre
service til vores medlemmer og samtidig
gøre arbejdet for bestyrelsen nemmere.
TAK!
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Oversigt Kasserer og formand

09-04-2012

Oversigt over Formænd, Kasserer og revisorer
Formand
Grundejerforening
Fornavn Efternavn
Dyngby Hage
Steen Pedersen
Skovsager
Erik
Bargsteen
Skovgårdsparken
Flemming Mouritsen
Kysing Næs
Poul Erik Hansen
Strandparken
Lotte
Josephsen
Amstrup Ege Formand
Viggo Eslund
Spøttrup Strand
Jørgen Berg Jensen
Dyngby Overgård
Peder Pallesen
N.F.J. Camping
Jørgen Asmussen
Kysing Næs af 1974
Birgit
Kjellberg
Dyngby Lyng
Steen Madsen
Kysing Næs Nord
Ebbe
Johnsen
Bakken
Lis Juul Nielsen
Saxild Strand
Kysing Næs af 1973
Ole
Nielsen
Saxild Strand ejerlaug
Gunner Jørgensen
Lillemosegården
Søren Casparij
Saxild Plantage
Claus Kjeldsen
Rude & Saxild strands hus og grundNiels Ulrik Bugge
Kysing hage
Thorkild Daugaard
Havhusene Boulstrup Strand
Finn
Holm

Adresse
Postnr. By
Elleparken 20
8520 Lystrup
Hejrebakken 16 B
8220 Brabrand
Skovgårdsparken 5
8300 Odder
Strandparken 7
8000 Århus C
Risdalsvej 49
8260 Viby
Sattrupvej 2
8752 Østbirk
Hovedgårdsvej 8
8600 Silkeborg
Smedebakken 105,3
8600 Silkeborg
Dyshøjvej 9
7400 Herning
Chr.Christensensvej 10 8300 Odder
Skovsagervej 7
8300 Odder
P Baatupsvej 17
8300 Odder
Røddalsminde 51
8300 Odder

tfl

Tingskov Alle 71
Hybenvej 17
Solbrinken 26
Solbrinjen 25
Egelunden 26

8300 Odder
8300 Odder
8300 Odder

Rathlousgade 19

8300 Odder

21705454 ole.nielsen@nexans.com
86523666 EdbTotalløsninger <gj@edbtotal.dk>
45420145 sc@casparij.dk
40820673 kelso@surfmail.dk
86543188 niels-ulrik.bugge@odder.dk
thda@stofanet.dk
86544747 lisbeth.holm@mail.tele.dk

8310 Trandbjerg

E-mail
nesen@pedersen.mail.dk
21768410 ebargsteen@stofanet.dk
20298384 bfmbulldog@mail.dk
masterconsult@mailme.dk
30239030 lottejosephsen@hotmail.com
20162687 viggo.eslund@post.tele.dk
86804328 bergsilkeborg@mail.tele.dk
24649160 jppallesen@webspeed.dk
97225061 info@nfj.dk
8300@mail.dk
86558537 steenmadsen1@gmail.com
23376922 ebbejohnsen@hotmail.com
24425667 lijuni@post.tele.dk

Oversigt Kasserer og formand
Revisorer
Revisorer

Best medlem
Best medlem

Flemming Jensen
Flemming Mouritsen

Ajourført pr.

Kassserer
Grundejerforening
Dyngby Hage
Skovsager
Skovgårdsparken
Kysing Næs
Strandparken
Amstrup Ege
Spøttrup Strand
Dyngby Overgård
N.F.J. Camping
Kysing Næs af 1974
Dyngby Lyng
Kysing Næs Nord
Bakken
Saxild Strand(Præstevænget)
Kysing Næs af 1973
Saxild Strand ejerlaug
Lillemosegården
Saxild Plantage
Rude & Saxild str.hus &grundejer
Kysing hage
Havhusene Boulstrup Strand
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Margot Piltoft

Erling

30. april 2011
Jensen

Fornavn
Herman
Birthe
Per
Max
Torben
Carsten
Grete
Rikke
Jørgen
Joan
Verner
Poul
Knud S.
Knud
Inge
Birgitte
Johan
Lene
Vagn
Ib
Preben

Efternavn
B. Johnsen
Madsen
Brønserud
Andersen
Petersen
Rosendal
Jensen
Harrit
Asmussen
Hingeberg
Kristensen
Bay
Thisgaard
Sørensen
Spence
Lehmann
Stadil Petersen
Fogh Hansen
Christensen
Bjerregaard Pedersen
Hansen

09-04-2012

Stenkjærvej 77
Skovgårdsparken 5

8752 Østbirk
8300 Odder

75781248 karup@post1.dknet.dk
20298384 bfmbulldog@mail.dk

Teglbakken 2.3.-2

8300 Odder

Margot.piltoft@dlgmail.dk>
20902019 erling.m.jensen@gmail.com

Adresse
Røddikevej 51
Dalsvinget 10
Langsøvej 67
C.H. Rydersvej 21
Østergårdsvej 2
Gammel Bedervej 9
Ternevej 10
Dyshøjvej 9
Snærildvej 86
Strandagervej 15
Herman Bangsvej 1
Skeltoften 10
Plantagevej 205
Kvædevej 35
Boulevarden 5
Olaf Rudes Vej 11 A
Snærildvej, 116
Højvænget 226
Rønhøjvej 20
Dronningensgade 10

Postnr. By
tfl
E-mail
8464 Galten
86944494 hermanjohnsen@privat.dk
8270 Højbjerg
86276506 birthe@maegbaek.dk
5492 Vissenbjerg 31713593 per.broenserud@skolekom.dk
9210 Ålborg
40106099 maxbruno@andersen.mail.dk
8464 Galten
86943499 elinkrarup@gmail.com
8330 Beder
86295730 295730@gmail.com
8300 Odder
29455406 grjekabj@mail.tele.dk
rha@stofanet.dk
7400 Herning
97225061 info@nfj.dk
8300 Odder
86725422 jh@jobmaster.dk
8300 Odder
87803429 vitus-k@mail.tele.dk
8700 Horsens
86931283 gupo@privat.dk
8330 Beder
40738810 kt-finans@mail.tele.dk
8300 Odder
86540240 ingen
8270 Højbjerg
86275389 ingerspence@gmail.com
8300 Odder
86545486 birgitte.lehmann@mail.dk
75890898 johan.petersen@hedensted.dk
8660 Skanderborg 86543175 leneogknud@hansen.mail.dk
8300 Odder
86544047 jbvchristensen@privat.dk
8300 Odder
20120054 ibogbirtha@gmail.com
8900 Randers
86430285 Preben.sejthen@gmail.com
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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 Bäckerei, 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 supermarket. Visit føtex food and you will find food specialities and ordinary commodities in one shop.

Åbningstider/Öffnungszeiten/opening hours
Kirke

e

Tornøegad

e

Rosensgad

Mod
Århus

sgade

Rathlou

e

rffsgad

gade

ade

nsgade

Rodste

Mod
Horsens

9.00 - 20.00
9.00 - 20.00
9.00 - 20.00

Lørdag
Samstag
Saturday

8.00-18.00
8.00-18.00
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

Regionshospitalet
Odder

ænget

Præstev

Banegårdsg

Boulevarden

Gersdo

Banegårdsparken

Banegårdsg

ade

Boulevarden

Odder
Station

Lillegade

sgade

Mandag-fredag
Montag-Freitag
Monday-friday

Odder
Lille Friskole

Asylgade

Torvet

Odder
Turistbureau

Holstein

føtex food Odder · Banegårdsgade 18-20 · 8300 Odder
Tlf. 8937 8000
Rodstens
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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 grøntafdeling 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.

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

Østjyllands største genbrugsbutik
UGE 26 til 32 – ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 17.00
Dog ikke mandag (klubtræning)
Kontakt os ved selskaber udenfor åbningstiden.

– Retroen Odder, Skovdalsvejwww.odderbowlingcenter.dk
27, 8300 Odder

B

Stort udvalg i møbler, havemøbler, elektronik, lamper,
tæpper, tasker, kufferter, billeder, bøger, samleobjekter, køkkenudstyr, legetøj, barnevogne, klapvogne,
cykler og mange andre effekter til hus og have.
Åbningstider:
hver torsdag fra 15 – 18 og lørdag fra 10 -13.
Kontaktperson Hans Smed tlf. 21 69 05 72.
Retroen Odder drives i samarbejde med KFUM´s
Sociale Arbejde i Danmark.
Vi har en hjemmeside....
www.retroen-genbrug.dk der fungerer som et Internet genbrugsmarked. Overskuddet fra Retroen Odder går til den daglige drift af en alkoholfri ungdomscafe Cafe’Retro, Rosensgade 47, 8300 Odder.
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UGE 26 til 32 – ÅBENT ALLE DAGE FRA KL. 17.00
Dog ikke mandag (klubtræning)
Kontakt os ved selskaber udenfor åbningstiden.

www.odderbowlingcenter.dk

G AV E KO R T

✂

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

1 times

BOWLING
Gyldig til 31. dece
mber 201_
12__

Ballevej 2 · 8300 Odder · 86 54 13 00
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Mangler De belysning, hårde hvidevarer, el-artikler eller andre små apparater 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.

42

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.

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 REDNINGSKORPS..... 70 10 20 30
LÆGEVAGTEN......................... 70 11 31 31
SKADESTUE - visitationen...... 87 31 50 50
FERIE, TRAFIK & REJSER:
Odder Banegård....................... 86 54 09 44
Visit Odder......................www.visitodder.dk
Dantaxi.................................... 70 25 25 25
FeriepartnerOdder-Juelsminde.87 80 26 00
El & Vand:
El: Østjysk Energi.................... 87 80 11 11
Vand: Odder Vandværk A.m.b.a. .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, Odder ............ 86 54 11 33
FRU MØLLERS MØLLERI
Bjergagervej 35, Odder........... 21 78 27 60
FØTEX
Banegårdsgade 18-20 Odder.. 89 37 80 00
HESSELLUND EL, Punkt 1
Rådhusgade 96, Odder........... 86 54 29 11
HOV VVS ApS,
Lærkevej 42, Hov.................... 86 55 62 05
KLOAKMESTEREN APS
Lyngvejen 1, Dyngby............... 21 42 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 89 37 23 / 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
Skovdalsvej 27 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
SPEKTRUM ODDER
Parkvej 5, 8300 Odder............ 20 68 91 90
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
TØMRERMESTER CHRISTIAN STOUGAARD APS
Hedemarksvej 36, Fensten,
Odder....................................... 22 12 60 13
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 Grunde
 jer
 e i Saxild Plantage
Rude & Saksild Strands Hus- og Grundejerforening
Strandparkens Grundejerforening
Grundejerforeningen Skovsager
Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening
Lillemosegårdens Grundejerforening
Dyngby Overg
 ård Grundejerforening
Dyngby Hage Grundejerforening
Spøttrup Strands Grundejerforening
Grundejerforeningen Havhusene, Boulstrup Strand
Amstrup Ege Grundejerforening
Skovgårdsparkens Grunde
 jerf ore
 ning

