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Formandens beretning
Bestyrelsens beretning som aflægges på generalforsamlingen
mandag den 29. april 2013 i Odderkystens Fællesudvalg.
Det er nu 15.gang jeg på bestyrelsens
vegne aflægger beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed i
det forløbne år.
Vi har i årets løb holdt 5 bestyrelsesmøder,
hvor vi bl.a. har drøftet de idéer og problemstillinger, der blev fremført på sidste generalforsamling. Der har endvidere været
afholdt 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Dem vender jeg tilbage til.
På generalforsamlingen i 2012 besluttede
vi at yde et tilskud på 25 % af de enkelte
medlemsforeningers udgifter til indkøb af
hjertestartere. Vi har endnu ikke modtaget
nogen ansøgninger.
Foranlediget af debatten på sidste års
generalforsamling om udskiftning af gamle
”udtjente” bænke langs stranden har vi
været i kontakt med Naturstyrelsen, Aarhus
Natursagsbehandling, der oplyste, at man
formentlig godt ville kunne få tilladelse til
udskiftningen under forudsætning af, at
den gamle bænks lovlige placering blev
dokumenteret f.eks. via luftfotos eller lign.
Siden sidst har Renosyd indført en ny renovationsordning med to spande i stedet for
en plastiksæk. Det er vores indtryk, at den
utilfredshed, som blev udtrykt i starten nu
er vendt til en generel tilfredshed med den
nye ordning.
I begyndelsen af august måned blev
bestyrelsen opmærksom på, at der var
planer om at opstille 20 stk. 150-200
meter høje havvindmøller på Mejlflak lige
ud for især Kysingnæs. Vi var repræsenteret på det orienteringsmøde, som blev
afholdt hos Østjysk Energi i Odder den
16. august og på bestyrelsesmødet den
30. august besluttede vi at indkalde til et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde
for at ”lodde” stemningen hos de berørte
grundejerforeninger.
På repræsentantskabsmødet den 11. september var der bred enighed om at vi skulle

meddele Energistyrelsen, at vi er særdeles
bekymrede over planerne om at etablere
en så stor vindmøllepark på det angivne
sted i Århus Bugt idet det gøres gældende
at møllerne er alt for høje, at afstanden fra
de omkringliggende kyster ud til møllerne
er alt for lille, at den indbyrdes placering af
møllerne ifølge det foreliggende forslag er
alt for ”rodet” og at Århusbugten slet ikke
er egnet til flere vindmøller end de 10, der
allerede er opstillet på Tunø Knob.
Vi følger sagen sammen med ”Østjyder
imod vindmøller i Århusbugten. I skrivende stund har Energistyrelsen endnu ikke
forholdt sig til de mange høringssvar man
har modtaget.
På sidste generalforsamling omtalte jeg
Odder Kommunes arbejde med at erstatte
Lokalplan 3008 med 4 nye lokalplaner.
Udkast til de første 2 nemlig nr. 3027 og
3028 blev vedtaget den 19. november 2012
og blev herefter sendt i offentlig høring.
Lokalplanforslagene var genstand for en
indgående debat på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 11. december.
Efterfølgende indsendte vi høringssvar
vedr. begge lokalplaner. I disse anmodede
vi bl.a. om, at der blev åbnet mulighed for
at bygge tættere på skel end de foreslåede
5 meter/ 2½ meter. Vi anmodede også om
lempeligere regler for parkering af campingvogne på grundene i forbindelse med
familiebesøg og lignende.
Byrådet har i skrivende stund endnu ikke
taget endelig stilling til lokalplanforslagene.
Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens
vegne ønske jer alle en rigtig god, lang og
varm sommer.
Niels-Ulrik Bugge
Formand
3

Inspiration til lidt
flere feriedage

Måske kender du det: den indre dialog om
hvorvidt man nu skal tage i sommerhuset denne weekend eller om man hellere
skulle blive hjemme. Der er jo altid et eller
andet man burde gøre derhjemme; ordne
have, gøre rent, ringe til Tante Oda. Og
sommerhuset er jo meget hyggeligt, men
har man ikke læst alle ugebladene og så
godt er tv-signalet jo heller ikke derude
ved kysten.
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Så er det heldigt at VisitOdder lynhurtigt
kan give dig ikke én, men mange gode
grunde til lige at tage en ekstra weekend i
sommerhuset. Året rundt kan man ved blot
at hive telefonen op af lommen få overblik
over hvilke events, aktiviteter og tilbud der
findes lige i nærheden af Odderkysten.
Med vores app får du både beskrivelser af
aktuelle begivenheder, spisesteder, cykelruter og kunstudstillinger. Alt sammen med
åbningstider, priser og naturligvis kort som
viser direkte fra din placering til din valgte
attraktion.
Tjek app´en hjemmefra og se om der
skal inviteres gæster med til turnering på
Saksild Minigolfbane, på sejltur med Museumsskibet Anna eller når ”Landmanden
kommer til byen”. Har børnebørnene et par
fridage? Tag dem med i sommerhuset og
se hvad dagen har af tilbud lige den dag,
hvor man ikke gider dase ved stranden.
Det hele findes nemt og overskueligt på
app´en.
Man behøves jo heldigvis ikke være en
haj til det med telefoner for at nyde godt
af denne service. Benyt et af de otte
Turist I-spots placeret centrale steder i
kommunen – her får I nem adgang til de
samme oplysninger. I finder I-spots hos
Kvickly Odder, Dagli´ Brugsen Hou, Brødhuset i Saksild samt på udvalgte overnatningssteder.
Så lad havearbejdet være, lad støvet lægge sig og send et postkort til Tante Oda fra
Saksild i stedet for at ringe. Odderkysten
bugner af oplevelser, langt mere end kun
til korte besøg.
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Scan koden med
din telefon og få
app´en
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Madattraktionen på Alrø!

MØLLEGÅRDEN
Spisestedet på Alrø

Rustik! Stemningsfuld! Unik!
Alrøs nyeste turistattraktion og unikke spisested
er igen klar til at byde gæster velkommen
i den renoverede grisestald i hele sommerhalvåret 2013.
Kom 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
samt dejlige, klassiske og rustikke middagsretter. Du kan
også få en picnickurv med ud i Alrøs fantastiske natur.

www.møllegårdenpåalrø.dk
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Odder Vandværk A.m.b.a. informerer

Så går opførelsen af et nyt
vandværk i Fillerup i gang
Efter et langt tilløb med mange forhindringer ser det nu ud til, at vi kommer i gang
opførelsen af det nye vandværk i Fillerup.
I skrivende stund er anlægget i udbud, og
værket forventes idriftsat i indeværende år.
Værket skal afløse det gamle vandværk i
Fillerup, som er udtjent.
Det nye vandværk bliver udført så vandbehandlingsprocessen er bedre sikret mod
forurening end på det gamle anlæg. Der
bliver tale om et såkaldt ”lukket” anlæg,
hvor det nuværende er ”åbent”. Endvidere
laves der overjordiske, indendørs ståltanke
til opbevaring af det rene vand før det
pumpes ud til forbrugerne, i stedet for
de traditionelle underjordiske betontanke.
Denne løsning er valgt, fordi det udelukker,

Priser for 2013

Priser for 2013
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Variable driftsbidrag
Forbrugspris
Vandafgift (stat)
Drikkevandsbidrag
(stat/kommune)
Samlet pris
Faste driftsbidrag
Målerstørrelse:
Qn 1,5/2,5 m3

at der kan trænge forurenet overfladevand
ind i rentvandsbeholderen.
Vandværket bliver udført med automatisering på et højt niveau, så driften bliver så
effektiv og mandskabsbesparende som
mulig. Samtidig sættes der flere boringer
i drift, så vi opnår en højere forsyningssikkerhed.
Bygningsarealet bliver på ca. 500 m2, og
navnet på det nye vandværk bliver ”Ulvskovværket” efter skoven nord for værket.
Grundvandsbeskyttelse
For at vandet hos forbrugeren er rent og
godt er det er afgørende, at vandværkets
eneste råstof – grundvandet – ikke indeholder forurenende stoffer. Vandbehan-

kr./m3
ekskl. moms
3,00
5,46
0,67

kr./m3
inkl. moms
3,75
6,83
0,84

9,13

11,41

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
360,00
450,00

Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand A/S.
Adresse:

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

dlingsprocessen fjerner ikke disse stoffer,
så det er nødvendigt, at grundvandet er i
orden. Lovgivningsmæssigt er der derfor
også sat grænseværdier for vandets indhold af en lang række stoffer.
En effektiv og langtidsholdbar måde at
beskytte grundvandet på er, at mindske
påvirkningen af jordoverfladen fra fx landbrug. Her kan økologisk drift eller skovrejsning være gode metoder. Odder Vandværks 1.-prioritet er dog skovrejsning, fordi
det er en blivende løsning, som vil sikre
grundvandet langt ud i fremtiden, og som
er nem at kontrollere.
Også på andre områder er der fokus på
beskyttelse af grundvandet: For eksempel
bliver vandværkernes boringer beskyttet
bedre, fordi myndighederne har stillet krav
om udvidelse af de dyrkningsfrie zoner
omkring dem.

Færre udgifter til at drive vandværket end
forventet, flere nye forbrugere end forventet, og vandsektorlovens regulering af
vandværkernes indtægter. Statsafgiften er
til gengæld hævet, men samlet set vil
forbrugerne dog alligevel kunne glæde sig
over en lavere vandregning.

Priser
Som det fremgår af nedenstående prisskema, er priserne blevet sænket i forhold
til tidligere år. Dette skyldes flere forhold:

Vandkvalitet
Nedenstående skema indeholder analyseresultater af de mest almindelige parametre målt i 2012.
Typiske
Vandkvalitet analyseresultater af de mest almindelige parametre målt
Nedenstående
skema indeholder
analyseresultater
af de mest
almindeligeKrav
parametre målt i 2012.
Parameter
Enhed
Målte
værdier
Lokalitet
Parameter
Enhed
Målte værdier
Krav
LokalitetFundne vær
Parameter
Enhed
Hårdhed
ºdH
14,3
–
15,0
Intet
krav
Værk
Parameter
Enhed
Målte
værdier
Krav
Lokalitet
Hårdhed
ºdH
14,3 – 15,0
Intet krav
Værk
Hårdhed
15,9
14,3
15,0
Intet
krav
Værk
pH Hårdhed
- ºdH
7,3
– –7,8
7,07,0
-ºdH
8,5
Net/forbr.
pH
7,3
–
7,8
- 8,5
Net/forbr.
7,8- 0,037
-maks.
8,5 0,2
Jern pH
<7,3
0,010
maks.
Net/forbr.
Jern
mg Fe/l
<–0,010
- 0,037 7,0
Net/forbr.
pH mg-Fe/l
-0,2 Net/forbr.
7,4 – 7,5
Jern
Fe/l
0,010
- 0,037
maks.
0,2 0,02 Net/forbr.
Mangan
mg
Mn/l
< 0,005
maks.
Værk
Mangan
mg mg
Mn/l
<<0,005
maks.
0,02
Værk
mg
< 0,010 - 0,0
Mangan Jern
mg Mn/l
< 0,005
maks.
0,02Fe/lVærk
mg Cl/l
– 32,0
maks.250
250
Værk
Klorid Klorid
mg Cl/l
25,025,0
– 32,0
maks.
Værk
Klorid
mg Cl/l
25,0 – 32,0
maks. 250
Værk
mg
Mn/l
< 0,005
mg F/l
– 0,26
maks.1,5
1,5
Værk
FluoridFluorid Mangan
mg F/l
0,220,22
– 0,26
maks.
Værk
Fluorid
mg F/l
0,22 – 0,26
maks. 1,5
Værk
Nitrat
mg
NO
/l
0,67
–
0,92
maks.
50
Værk
Nitrat Nitrat Klorid
mg mg
NONO/l /l
0,67
– 0,92
maks.
50
Værk
mg
29
0,67 – 0,92
maks.
50 Cl/lVærk
Sulfat
mg SO /l
39,0 – 77,0
maks. 250
Værk
Sulfat Sulfat
mg mg
SOSO/l /l
39,0
–
77,0
maks.
250
Værk
39,0 – 77,0
maks. 250
Fluorid mg P/l
mg
F/l VærkVærk
0,24
Total fosforindhold
0,009 – 0,01
maks. 0,15
Total fosforindhold
P/lP/l
0,009
maks.
0,15 Værk
Værk
Total fosforindhold mg mg
0,009 –– 0,01
0,01
maks.
0,15
Coliforme
bakterier
antal/100 ml
ikke målelig
IkkeNO
målelig
Værk
Nitrat
mg
0,37
Coliforme
bakterier antal/100
antal/100
ikkemålelig
målelig
Ikke
målelig
Værk
Coliforme
bakterier
mlml ikke
Ikke
målelig3 /l
Værk
E. coli
antal/100 ml
ikke målelig
Ikke målelig
Værk
antal/100
ikkemålelig
målelig
Ikke
målelig
Værk
E. coliE. coli Sulfat antal/100
mlml ikke
Ikke
målelig
Værk
mg
SO /l
55
Kimtal ved 37° C
antal/ml
<1
maks. 5 4 VærkVærk
Kimtal ved 37° C
antal/ml
<1
maks. 5
Kimtal ved 37° C
antal/ml
<1
maks. 5
Værk
Kimtalved
ved
22°CC fosforindhold
antal/ml
– 12
maks.
Net/forbr.
Total
mg
P/l Net/forbr.
0,013
Kimtal
22°
antal/ml
<1 <1
– 12
maks.
200 200
Kimtal ved 22° C
antal/ml
<1 – 12
maks. 200
Net/forbr.
Coliforme
bakterier
antal/100
ml til forbrugerne
Ikke
målel
Odder Vandværk
Vandværkindvinder
indvindervand
vand
i områderne
Boulstrup
og Fillerup,
og leverer
i
Odder
i områderne
vedved
Boulstrup
og Fillerup,
og leverer
vandvand
til forbrugerne i
Odder og
ogomegn,
omegn,
herunder
Rude
Strand,
Saxild
Strand
ogog
Spøttrup
Strand,
samt
vandværkerne
i Neder
Odder
herunder
Rude
Strand,
Saxild
og Spøttrup
Strand,
samt
vandværkerne
Neder
Odder Vandværk
indvinder
vand
i områderne
vedStrand
Boulstrup
Fillerup,
og
leverer
vand
i
E.
coli
antal/100
mltili forbrugerne
Ikke
målel
Randlev og
ogHou.
Hou.Vi
Vihar
hari alt
i altca.
ca.
5.100
forbrugere.
Randlev
5.100
forbrugere.
Odder og
omegn,
herunder
Rude
Strand,
Saxild
Strand og Spøttrup Strand, samt vandværkerne i Neder
Randlev og Hou. Vi har
i alt ca. 5.100
forbrugere.
Kimtal
ved
37° C
antal/ml
Ikke målel
7 1 – 79
Kimtal ved 22° C
antal/ml
Vandkvalitet
Vandkvalitet
Nedenstående
skema indeholder analyseresultater af de mest almindelige parametre målt i 2012.
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Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og F
Odder og omegn, herunder, og Spøttrup Strand, samt værkerne i

Detailhandlen i Odder
Odder Kommune vil gerne tiltrække flere
borgere til kommunen, og der er masser
af ledige byggegrunde og huse til salg i
Odder og i oplandsbyerne.
Kommunen har et meget rigt foreningsliv,
med mulighed for at dyrke alle mulige
former for sport, musik, kultur mv. samt
et smukt landskab med skove, bakker og
vand, så alle kan nyde vores flotte natur.
Noget der også vægter, når en familie skal
finde et sted at bo.
Vi er rigtig mange, der gerne vil arbejde
for, at Odder også er en god handelsby,
som dækker borgernes behov indenfor de
fleste områder, så man ikke nødvendigvis
behøver at køre til nabo byerne.
Odder har de fleste varegrupper indenfor
isenkram, sko og tøjbutikker i midtbyen,
krydret med apotek, Matas, boghandel og
en række andre special butikker, der gør
det en tur værd, at gå på opdagelse. Vi
er samlet i handelsstandsforeningen ”Køb
Odder” der arrangerer forskellige fælles
aktiviteter i løbet af året. Og det er vigtigt at
alle er med, og vi står sammen, i konkurrencen med Århus og Horsens.
I Kvickly bestræber vi os på at være
områdets absolut bedste indkøbssted, og
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vil gerne være kendt indenfor dagligvarer, for at have det største udvalg, bedste
kundebetjening, attraktive priser og højt
aktivitetsniveau. (bla. Vores landskendte
vinmarkeder).
Med bistro, eget bageri, ost og delikatesse,
hjemmelavede produkter fra vores pølsemageri, og en stor frugt og grønt, samt
økologiafdeling forventer vi at kunne leve
op til kundernes krav om kvalitetsvarer til
fornuftige priser.
Vi har lavet en hjemmeside www.billigdagligvare.dk som er fyldt med supergode tilbud, restpartier, udgåede emballager m.m.
som vi får tilbudt fra vores leverandører.
Den virker som en online tilbudsavis, og
du kan tilmelde dig sms service, hvor du får
besked en til to gange om ugen, når der er
særligt gode tilbud.
I øvrigt står vi, i hele byen, for god kundeservice og nærhed.
Med ønsket om rigtig mange nye
borgere i de kommende år.
Arne Sørensen, direktør, Kvickly Odder

Tømrerarbejde & totalentreprise
samt byggerådgivning

Tømrermester
Christian Stougaard ApS
v/Christian Stougaard
Hedemarksvej 44, Fensten • 8300 Odder
Tlf. 22 12 60 13 • christianstougaard@hotmail.dk

www.spektrumodder.dk

Vi har rammerne til at skabe begejstring
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Østjyske sommerhusgæster
vil være online i ferien
meside, hvor vi også får mange tilkendegivelser, men at private personer uopfordret banker på døren hos naboen for
at informere om fibernet, det glæder os
naturligvis, da det fortæller os, at vi har et
godt produkt, som folk ønsker at købe.

Når weekenden eller ferien skal nydes i
sommerhuset, forventer stadig flere sommerhusgæster adgang til internet. Hos
Østjysk Energi i Odder har den stigende
interesse for fibernet blandt andet udmøntet sig i flere private interesseundersøgelser.
Således har flere lokale ildsjæle været
meget aktive med at samle underskrifter. I
Kysing har Svend Donby indsamlet næsten
150 interessetilkendegivelser, Hans Jørgen
Knudsen har delt materiale ud i Ajstrup
Strand/Norsminde området, mens Helle
Fyhn har været særdeles aktiv i Mariendal
Havbakker. Interessen for fibernet i sommerhusområderne er ikke ny for Østjysk
Energi, men at der er så mange, der vil
have det nu og ikke kan vente, men gerne
vil påvirke og fremskynde tidspunktet for
udrulningen, kommer alligevel bag på salgschef Flemming Seidelin.
“Vi hører jo ofte fra sommerhusejere, at
de selv eller deres lejere, mangler en
stabil internetforbindelse, når de opholder
sig i sommerhuset. Men at så mange private personer aktivt søger indflydelse på,
hvornår de får leveret fibernet, det overrasker alligevel, siger Flemming Seidelin
og fortsætter: ”Vi sætter stor pris på vores
lokale fibernetambassadører, og den store
indsats, de leverer. Det har altid været
muligt at vise sin interesse på vores hjem10

”Engang var et sommerhus sparsommeligt
indrettet med kun det mest nødvendige. I
dag er det ikke længere nok med vaskemaskine, opvaskemaskine og eventuelt en
pool. Sommerhusgæsterne vil have fiberforbindelse med adgang til tv-oplevelser i
HD-kvalitet, så man slipper for paraboler
og bøvl med vejret, der spiller ind. Der er
også mange lejere, der gerne vil have
internet, når de er på ferie. På den måde
bliver sommerhuset også opgraderet til et
sted, hvor man udmærket kan arbejde lidt,
mens man slapper af og hygger med familien,” siger salgschef Flemming Seidelin fra
Østjysk Energi, der er et af energiselskaberne bag Waoo!
Fibernettet giver en stabil og hurtig forbindelse, som gør det nemt og lige til at tjekke
sin mail eller endda arbejde fra sommerhuset. Samtidig er det oplagt at bruge
internettet som en slags turistbureau for
at undersøge, hvad der sker i ferieområdet. Sommerhusområderne ved Odder har
også mange tyske gæster, som gennem
fiberbredbånd tilbydes en bred pakke af
tv-kanaler. ZDF, ARD, SAT 1 og RTL findes
derfor på skærmen sammen med DR og
TV2.
Faktaboks:
Østjysk Energi prioriterer de områder
først, hvor der har været størst
forhåndsinteresse.
Den nemmeste måde er, skriftligt at
gøre selskabet opmærksom på, at man
er interesseret.
Ved en sådan henvendelse forpligter
man sig ikke. Men giver kun udtryk for,
at man er interesseret i en tilmelding,
når nettet bliver tilgængeligt.
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Hvis vi udlejer...

Vi

– Kan vi så ikke selv benytte sommerhuset?
– Kan vi udleje sommerhuset, selvom det er
til salg?
– Hvordan er fradragsreglerne ved udlejning?

Mange tænker, at hvis sommerhuset
udlejes – så kan man ikke selv bruge
huset,- men sådan behøver det ikke være.
Faktisk kan man gennem Feriepartner Odder-Juelsminde udleje lige præcis de uger
man ønsker og sætte de uger til rådighed
for udlejning, hvor man ved, man ikke selv
skal bruge sommerhuset. – Og vi stiller ikke
krav til minimum antal uger, der skal stilles
til rådighed.
Selvom sommerhuset er til salg kan man
med fordel også udleje huset. – Når sommerhuset så bliver solgt vil kun de lejemål,
som er indgået være forpligtende. De
øvrige uger, der måtte være sat til rådighed
spærres straks for udlejning.
Den helt kontante fordel ved at udleje er
naturligvis indtjeningen og med de nye

fradragsregler er det blevet endnu mere
attraktivt. Det eneste krav er at man udlejer
sit sommerhus gennem bureau.
Se venligst nedenstående eksempel.
Yderligere fordele ved at udleje gennem bureau er mange. Jeres sommerhus
markedsføres bredt gennem Feriepartner
Danmark samarbejdet, vi tager os af kontakten til lejer, betaling, nøgleudlevering,
afregning til ejer af forbrug, vi har lokalt
kontor, så vi er altid til rådighed – med andre
ord: Vi er tæt på lejer, tæt på jeres sommerhus og tæt på jer.
Edith Derdau
Feriepartner.dk/odder
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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.

s-

.eu

Feriepartner Odder • Juelsminde

Banegårdsgade 3 • 8300 Odder • Tlf. 87 80 26 00
info@feriepartner-odder-juelsminde.dk
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www.feriepartner-odder-juelsminde.dk
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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.

ND
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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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Ferietid
- Renovation i sommerhusområdet
Ferietid

M

Renosyd står for indsamling af restaffald og emballage i Odder. Derudover har vi en gen- Renovation i sommerhusområdet
brugsplads, hvor du bl.a. kan aflevere haveaffald, byggeaffald, malingrester, pap og meget
andet.
Renosyd står for indsamling af restaffald og emballage i Odder. Derudover har vi en genbrugsplads, hvor du bl.a. kan aflevere haveaffald, byggeaffald, malingrester, pap og meget
Afhentning af restaffald 2013 i ugerne:
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18 årlige tømninger
Tilkøb af uge-

Afhentning af restaffald 2013 i ugerne:

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

tømning

Sid
Sid
som
som

All
All
En
En
uge
uge

De
De
lem
lem
anv
anv
bal
bal
Eu
Eu

Tilkøb af uge-

tømning
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Batterier fra husholdningen kan lægges i en ren og klar plast-pose, der lægges på låget af beAfhentningsuge
er markeret
Der er 18 tømninger årligt. posen med ved næste tømning.
holderen til restaffald.
Så med
tagergrønt.
renovationsmedarbejderen
Batterier fra husholdningen kan lægges i en ren og klar plast-pose, der lægges på låget af beAfhentning
af emballageaffald
2013 i månederne: posen med ved næste tømning.
holderen til restaffald.
Så tager renovationsmedarbejderen
Afhentningsmåned er markeret med grønt. Der er 8 tømninger årligt.

Afhentning af emballageaffald 2013 i månederne:

Januar er markeret med grønt.
Februar
Marts
Afhentningsmåned
Der er 8 tømninger årligt.
April
Januar
Juli
April
Oktober
Juli

Genbrugspladsen
Oktober

Maj
Februar
August
Maj
November
August

Juni
Marts
September
Juni
December
September

November

December

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

Genbrugspladsen

Genbrugspladsen har åbent:

Andet
affald
kan afleveres
på Genbrugspladsen på Skovdalsvej 26 A i Odder.
Mandag
- fredag
12.00-18.00
Lørdag
- Søndag 09.00-16.00
Helligdage lukket
Genbrugspladsen
har åbent:
(Genbrugspladsen
holder
åbent
Mandag - fredag 12.00-18.00 alle dage i påsken)
Lørdag - Søndag 09.00-16.00 Helligdage lukket
Renosyd i/s · Norgesvej 13holder
· 8660 Skanderborg
· Telefon:
5211 · www.renosyd.dk
(Genbrugspladsen
åbent alle
dage 8652
i påsken)
Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk
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MISSION MULIG
Sidste
Sidste år
år lancerede
lancerede Renosyd
Renosyd Mission
Mission Mulig.
Mulig. Målet
Målet er
er at
at få
få mere
mere ud
ud af
af de
de værdier,
værdier,
som
vi
smider
ud.
Og
det
er
lykkedes.
som vi smider ud. Og det er lykkedes.
Alle
Alle sommerhuse
sommerhuse har
har nu
nu mindst
mindst to
to beholdere,
beholdere, en
en til
til emballage
emballage og
og en
en til
til restaffald.
restaffald.
En
del
sommerhuse
er
desuden
tilmeldt
med
en
beholder
til
indsamling
En del sommerhuse er desuden tilmeldt med en beholder til indsamling af
af aviser,
aviser,
ugeblade
og
andet
papir.
ugeblade og andet papir.
De
De nye
nye beholdere
beholdere har
har betydet,
betydet, at
at vi
vi nu
nu indsamler
indsamler 4-5
4-5 gange
gange mere
mere plastplast- og
og metametalemballage
til
genanvendelse,
end
vi
gjorde
tidligere.
Materialerne
sorteres
lemballage til genanvendelse, end vi gjorde tidligere. Materialerne sorteres og
og gengenanvendes
til
nye
produkter.
Aluminiumsdåserne
bliver
eksempelvis
presset
anvendes til nye produkter. Aluminiumsdåserne bliver eksempelvis presset til
til små
små
baller,
baller, der
der kan
kan puttes
puttes direkte
direkte ii smelteovnene
smelteovnene på
på aluminiumsværker
aluminiumsværker rundt
rundt omkring
omkring ii
Europa.
Europa. Det
Det sparer
sparer udvinding
udvinding af
af nye
nye råstoffer,
råstoffer, og
og samtidig
samtidig opnår
opnår vi
vi en
en klimagevinst.
klimagevinst.
Sorteringsvejledning
Sorteringsvejledning
til emballagebeholderen
til emballagebeholderen
Metal
Metal

Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, metallåg, kapsler
Konservesdåser,
øl- og sodaog
holdere fra fyrfadslys
vandsdåser, metallåg, kapsler
og holdere fra fyrfadslys

Glas
Glas

Glas og flasker uden låg
Glas og flasker uden låg

Hård plast
Plastflasker fra f.eks. eddike og
shampoo. Plastbøtter fra f.eks.
Plastflasker
eddike og
creme fraichefra
ogf.eks.
drikkeyoghurt.
shampoo.
Plastbøtter
fra f.eks.
Plastbakker
fra f.eks. grøntsager
creme
fraiche og drikkeyoghurt.
og frugt
Plastbakker fra f.eks. grøntsager
og frugt
TAK, fordi du gør det - husk at skylle emballagen og at
plastikposer, pap og papir ikke skal i emballagebeholderen.
TAK, fordi du gør det - husk at skylle emballagen og at
plastikposer, pap og papir ikke skal i emballagebeholderen.
Hård plast

Hvis
Hvis du
du er
er ii tvivl
tvivl om,
om, hvad
hvad der
der må
må komme
komme ii din
din
beholder
til
emballageaffald,
kan
beholder til emballageaffald, kan du
du se
se mere
mere på
på
vores
vores hjemmeside
hjemmeside www.renosyd.dk.
www.renosyd.dk. Du
Du kan
kan også
også
få
få et
et klistermærke
klistermærke til
til at
at sætte
sætte på
på beholderen,
beholderen, der
der
viser,
hvad
der
må
komme
i
beholderen.
viser, hvad der må komme i beholderen. Du
Du kan
kan få
få
klistermærket
klistermærket ved
ved Feriepartner
Feriepartner Odder.
Odder.

V
Vii indsamler
indsamler også
også flere
flere batterier
batterier end
end tidligere,
tidligere,
og
og der
der er
er flere
flere og
og flere,
flere, der
der får
får en
en beholder
beholder til
til
indsamling
af
papir.
indsamling af papir.

Dine
Dine gamle
gamle aviser
aviser og
og ugeblade
ugeblade bliver
bliver lavet
lavet til
til
æggebakker
æggebakker hos
hos Brødrene
Brødrene Hartmann
Hartmann ii Tønder.
Tønder.
Vi
Vi indsamler
indsamler faktisk
faktisk så
så meget
meget papir
papir fra
fra de
de
80.000
indbyggere
og
2.500
sommerhuse
80.000 indbyggere og 2.500 sommerhuse ii
Renosyds
Renosyds opland,
opland, at
at der
der skal
skal næsten
næsten 55 milmillioner
høns
til
at
lægge
æg
nok
lioner høns til at lægge æg nok til
til at
at fylde
fylde de
de
200.000
æggebakker,
der
dagligt
bliver
lavet
200.000 æggebakker, der dagligt bliver lavet
af
af papiret
papiret fra
fra Renosyd.
Renosyd.

Vi
Vi ønsker
ønsker alle
alle
en
en god
god sæson
sæson
Venlig
Venlig hilsen
hilsen
Renosyd
Renosyd

Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk
Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211 · www.renosyd.dk
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Sommerhusområder
– lokalplaner
Nyt!

Saksild Strand med huse, strand og plantage træerne.

Byrådet i Odder har besluttet at lave nye
lokalplaner for, i første omgang to sommerhusområder, langs Odderkysten. De
to lokalplaner vil sandsynligvis komme til
at danne grundlag for de næste, som vil
omfatte Rude Strand og Dyngby Strand.
Det er en rigtig god idé, at der nu kommer
lidt klarere regler for hvordan sommerhusområderne skal se ud og udvikle sig.
Først og fremmest lægges der stor vægt
på, at områderne skal være grønne ferie og
fristeder i de naturområder, som sommerhusområderne oprindelig voksede frem af.
Husene skal være af træ, der kan enten
oliebehandles eller males i ”naturvenlige”
farver – der nævnes også hvilke farver vi
må bruge! Indkørsler skal være til 2 biler
og må ikke være befæstede – dvs. de skal
være med grus /græs evt. med græsarmering.
16

I planerne nævnes retningslinjer og regler
for bl.a. belysning, affaldsbeholdere, postkasser, antenner, paraboler og skiltning.
Man må stadig ikke have faste hegn.
Indhegning eller afgrænsning af grunde
mod vej og sti kan være med hæk eller
egnens karakteristiske buske og træer så
karakteren af kystlandskab og plantage
og grønne områder opretholdes. Der må
ikke plantes invasive arter som hyben
(rynket rose) og der er pligt til at bekæmpe
bjørneklo og japansk pileurt.
Sommerhus vejene skal forblive med stabilt
grus, undtagen hvor der lovligt er asfalteret
veje, det gælder to veje i Saksild. Rabatterne skal være grønne med græsser.
Stier i områderne skal bibeholdes med
grus, græs eller som natur stier (trampestier).

Planerne har et afsnit om naturhensyn og
miljø – hvad angår materialer og andet,
hvor man lægger vægt på ”grønne hensyn” og Odder Kommune har mange gode
intentioner om brug af naturen og fremme
af mere natur og bedre adgang til naturen
for alle byens borgere, gæster og turister.
Kommunen tilsigter naturpleje uden brug
af sprøjtegifte. Snart kommer Hov stien –
som starter syd for Hov Marina og går til
Hølken Camping. Den bliver en smuk og
spændende grusbelagt vandresti – som
visse steder kan bruges også til kørestole
. Langs stien bliver der picnic steder med
bord og bænke, sheltere så kajak og kano
folk kan slæbe både op og tage en overnatning på stranden. Der kommer bænke
langs stranden og skilte og piktogrammer,
der fortæller om områdets historie og natur.
Al skiltning, bomme o. lign. bliver fra Naturstyrelsen sortiment, som er passet ind i
naturen og er lavet af naturvenlige materialer. Noget som Odder Kommune lægger
stor vægt på. Egtmonthøjskolen og den
Marine Efterskole arbejder sammen med
borgere og mange frivillige organisationer

samt Odder Kommune på at få et endnu
bedre og smukkere rekreativt område mellem skolerne og på stranden til glæde for
alle borgere, sommerhusgæster og turister.
Sommerhusejere, gæster og turister
bidrager til kommunens økonomi, folkeliv
og kultur og de store kyststrækninger med
dejlige strande, marinaer og sommerhuse
er et stort attraktiv for kommunen. Vi er
mange sommerhusejere, der med dette
indlæg vil rose Byrådet og forvaltningen
for, at de med revision af de gamle lokalplaner nu strammer op omkring reglerne
for hvordan sommerhusområderne skal
forvaltes og at de overordnede visioner
stadig er forankret i, at Odder Kommunes
sommerhusområder er anlagt og ligger i
naturområder – skov/plantager, kyst og
strand, moser og enge.
På vegne af en gruppe sommerhusejere ved Odderkysten, Keld
Jørgensen, Mosagervej, Dyngby Strand
Lokalplanforslagene kan ses på
Rådhuset eller www.oddernettet.dk

Offentlige areal ved Saksild og sommerhuse på strandvej.
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Helårsbeboelse
i sommerhus

Hvad står der i planloven?
I henhold til Planlovens § 40 må sommerhuse kun anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april – 30. september, og uden for dette tidsrum kun til
kortere ferieophold (højst 3 – 4 uger). Hertil
kommer weekends 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.
Byrådet kan i særlige tilfælde dispensere
fra ovennævnte forbud, f.eks. hvis ejeren
eller dennes ægtefælle lider af sygdom,
som ifølge speciallægeerklæring kun kan
mildnes ved bopæl ved vandet eller i tilfælde, hvor ansøger nærmer sig pensionsalderen.
Hvis en ejer eller lejer har adresse i
sommerhus efter den 1. oktober, vil kommunen kræve, at husstanden flytter til en
helårsbolig inden 14 dage. Hvis kommunens anvisning ikke følges, indgiver kommunen politianmeldelse, og ejeren vil blive
afkrævet dagbøder, indtil husstanden er
fraflyttet sommerhuset.
Pensionistreglen
Ifølge planlovens § 41 har pensionister, der
ejer en bolig i et sommerhusområde, en
personlig ret til at bo i sommerhuset hele
året, hvis vedkommende har ejet sommerhuset i mindst 8 år.
Pensionister er personer, der
• er fyldt 65 år,
• er fyldt 60 år og modtager efterløn eller
pension,
• er førtidspensionist i henhold til lov om
social pension.
Pensionistreglen giver samtidigt en ægtefælle, samlever og/eller nærtbeslægtede
lov til at bo i sommerhuset 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.
18

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 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.
Dispensation
Efter planlovens § 40, stk. 2 kan byrådet
i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet om helårsbeboelse i et sommerhusområde. En dispensation er personlig
og gives kun til ejeren af sommerhuset.
En dispensation bortfalder ved ejerskifte,
og når boligen ikke længere anvendes til
helårsbeboelse. Huset har altså ikke fået
helårsstatus.
En personlig dispensation kan gives:
• til ejere eller forpagtere af dagligvarebutik, hotel, restaurant og lign, når det
er nødvendigt at bo i sommerhuset af
hensyn til virksomhedens drift,
• til ejere, der i forbindelse med køb af
ejendommen fejlagtigt af kommunen har
fået oplyst, at denne lovligt kan benyttes
til helårsbeboelse,
• til ejere, der er pensionister, og som har
ejet deres sommerhus i mindst 5 år,
• til ejere, der har en alvorlig sygdom og
invaliditet, hvor en rimelig tilværelse kun
kan opnås i sommerhuset,
• ved sygdom (kroniske luftvejslidelser),
som ifølge speciallægeerklæring kun kan
mildnes ved bopæl ved vandet,
• ejer der nærmer sig pensionsalder.
Dispensationen betyder, at ejeren lovligt
kan bo hele året i sommerhuset. Desuden

kan ægtefælle, samlever og ikke voksne
børn flytte ind i husstanden.

lejer af et sommerhus, men kun når lejer
bor der før den 1. oktober.

Hvis ejeren, der har dispensation, fraflytter
sommerhuset, skal hele husstanden flytte.
Hvis ejeren, der har fået dispensation dør,
kan ægtefælle, samlever eller ikke voksne
børn fortsat bo lovligt i sommerhuset.

Beslutningen om at bo i sommerhus
hele året
Du bør overveje det nøje, før du beslutter
dig for at bo i sommerhus hele året. Det kan
være barsk at bo i et sommerhusområde i
den mørke vinterperiode, hvor der ikke er
gadelys. Alle veje i sommerhusområder er
udlagt som private fællesveje, og udgiften
til vedligeholdelse og drift af disse påhviler
de lodsejere, der har adgang ad disse veje.
Snerydning er nederst i prioritetsrækkefølgen, hvilket kan betyde, at bl.a. post og
renovation i en periode ikke kan komme
frem. Hertil kommer, at indkøbsmuligheder
samt offentlig- og privat service ikke umiddelbart ligger inden for gå- og cykelafstand.

2½ måneds forlænget flyttefrist
Odder Kommune modtager mange henvendelser om tilladelse til beboelse i
sommerhus. Langt den overvejende del
omhandler tilladelse til beboelse i sommerhus i en kortere periode, fordi ansøger
er blevet midlertidig boligløs. I disse tilfælde
kan der gives op til 2½ måneds forlænget
flyttefrist, så ansøger får lidt ro til at finde
en anden bolig. Fristen kan også gives til

4 nye lokalplaner som erstatning
for lokalplan nr. 3008
Miljø- og Teknikudvalget besluttede i efteråret 2011, at der skal udarbejdes 4 nye
lokalplaner som erstatning for lokalplan
nr. 3008, der omfatter sommerhusområdet
mellem Kysing Næs og Dyngby Strand.
Lokalplan nr. 3008 er fra 1994 og omfatter
knap 1900 sommerhuse. De nye lokalplaner udarbejdes med det formål at få
mere klare og entydige bestemmelser for
området.
En afgørende faktor for udvalgets beslutning var en konkret dispensationssag inden
for lokalplanens område, som har været
behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet i
efteråret 2011.
Via nævnets afgørelse blev kommunen
opmærksom på, at lokalplan nr. 3008 indeholdt bestemmelser, der muliggør bygningshøjder på op til 5 m kun 2,5 m fra
skel for så vidt angår carporte, udhuse og
lignende. Det er ikke hensigtsmæssigt.
Gennem tiden har Odder Kommune meddelt mange dispensationer fra lokalplan
nr. 3008 vedr. naboskel, vejskel, bebyggelsesprocent, højde og taghældning. Det
er disse dispensationer, der ønskes gjort
op med ved revisionen af lokalplanen.

Begrundelsen for at opdele den nuværende
lokalplan nr. 3008 i 4 nye lokalplaner er,
at området reelt opfattes som 4 adskilte
områder med hver sin karakter både landskabeligt og bygningsmæssigt.
Odder Byråd vedtog den 19. nov. 2012
forslag til lokalplan nr. 3027 for sommerhusområde ved Norsminde samt forslag til
lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde
ved Saksild. Forslagene har været i offentlig
høring fra 28. nov. 2012 - 25. jan. 2013,
så alle interesserede har mulighed for at
sætte sig ind i forslagene, kommentere
dem og evt. fremsætte ændringsforslag.
Når Byrådet har vurderet de indkomne
bemærkninger og ændringsforslag, kan
lokalplanerne vedtages endeligt. Herefter
får de bindende virkning for grundejere og
brugere i området.
I løbet af 2013 vil forslag til lokalplan nr.
3029 for sommerhusområde ved Rude og
forslag til lokalplan nr. 3030 for sommerhusområde ved Dyngby blive sendt i offentlig
høring.
Kontakt Plan på e-mail: plan@odder.dk
eller tlf. 87803333 ved spørgsmål.
Sidst opdateret: 16-01-2013
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Byggeri
Er du sommerhusejer og ønsker du at bygge, er der nogle regler og bestemmelser,
som du skal være opmærksom på. Der er
fx bestemmelser for, hvor du kan placere
dit byggeri og hvor højt det må være. Derfor
er det vigtigt, at du ansøger om tilladelse til
dit byggeri og på den måde sikrer dig, at
du bygger lovligt og i henhold til den gældende lokalplan.
Spørg på rådhuset hvis du er i tvivl
Desværre oplever vi ofte, at der er opført
byggeri, der ikke har været ansøgt om
og dermed ikke er godkendt i henhold til
de lokale bestemmelser. Selvom byggeriet
ikke har givet anledning til klager og måske
er opført i forening og med accept fra
naboerne, er byggeriet ikke lovligt. Er du
i tvivl om, hvorvidt dit byggeri er lovligt, ex
fordi det er opført før du blev ejer, kan du
kontakte Byggeri.
Et smukt og harmonisk sommerhusområdet er til glæde for alle beboere
Gitte Just fra Odder Kommune fortæller:
- Vi vil gerne have et smukt og harmonisk sommerhusområde til glæde for alle
beboere. Derfor vil vi gerne komme de ulovlige byggerier til livs og samtidig sikre, at
alle sommerhusejere bliver behandlet ens,
når I søger om byggetilladelse eller dispen-

sation. Fremover vil vi derfor gennemgå
hele den enklave, som din ejendom ligger
i, når du indgiver en ansøgning. En enklave
er et område, der er naturligt afgrænset af
veje, kyst, fællesareal eller lignende.
Afslag på ansøgning eller dispensation
Når vi modtager en ansøgning om byggetilladelse eller dispensation fra de lokale
bestemmelser, vurderer vi ud fra den gældende lokalplan og ud fra den effekt en
eventuel dispensation vil få på området.
Får du et afslag skyldes det altså, at dine
byggeplaner ikke er forenelige med lokalplanen eller det omkringliggende område.
Desværre kan der opstå situationer, hvor
du vil få et afslag, selvom din nabo måske
har lavet en tilsvarende bygning. Det kan
enten skyldes, at der ikke er søgt tilladelse
eller at den er givet på et tidligere tidspunkt
fx før der var lokalplan. Vi ønsker at undgå
den forskelsbehandling, og derfor går vi for
alvor i gang i efteråret 2013 med at vurdere
hele enklaver frem for enkeltsager slutter
Gitte Just..
Vi hjælper gerne
Har du spørgsmål omkring et byggeri, du
allerede har eller et du ønsker, kan du kontakte Byggeri på byggeri@odder.dk eller
på telefon 87 80 34 70.
Med enklave menes; et
område der er naturligt
afgrænset af veje, kyst,
fælles-areal eller lign.
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Invasive planter
i sommerhusområderne

Bestand af rynket rose.

I de danske sommerhusområder er en af
de mest hyppigt plantede buske hybenrosen. Dens lyserøde og lilla blomster
pynter sammen med de orangerøde hyben
i hække, hegn og haver. Den er særdeles
hårdfør, vokser hurtigt op og er derfor populær hos sommerhusejerne.
Hybenrosen er da også en af de mest
almindelige plantearter i sommerhusområderne langs Kattegatkysten i Odder Kommune. Det findes der en god forklaring på,
idet der ved udstykning af sommerhusområderne med deklaration blev bestemt, at
der mellem sommerhusgrundene skulle
plantes et 6-rækket beplantningsbælte.
Planterne skulle vælges fra en given plante
liste, og ikke overraskende stod hybenrose
på denne planteliste.
Invasive arter
Hybenrosen, eller mere korrekt rynket rose
har gennem de sidste 40 år blandt botanikere skiftet status fra at være ønsket til at
uønsket. Den rynkede rose optræder sammen med kæmpe bjørneklo, japansk pileurt
og kæmpepileurt på Naturstyrelsens liste
over invasive plantearter. Kendetegnende
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Bestand af japansk pileur ved Rude Langhøj.

for disse 4 planter er, at de enten tidligere
eller i dag anvendes til havebrug.
Invasive arter er planter, som i nyere tid er
indført i Danmark netop pga. deres pæne
udseende. Planterne har midlertidig vist
sig ikke kun at være pæne, men også både
aggressive og konkurrencedygtige. Derved
fortrænges de naturligt hjemmehørende
planter.
Rynket Rose
Den rynkede rose stammer fra det nordøstlige Asien og blev indført til Danmark
som prydplante i 1800-tallet. Undersøgelser langs danske kyststrækninger har
vist, at den rynkede rose i dag breder sig
ud kraftigt i de store klitområder. Planten
sætter mange og tætte rodskud, den kan
derfor udkonkurrere den naturligt hjemmehørende vegetation fuldstændigt i et større
område. Den rynkede rose er nærmest
umulig at få has på. Det kræver maskinel
rydning kombineret med afgræsning af
geder. Det er kun geder som kan græsse
hårdt nok til at holde planten nede. Mindre
bestande kan alternativt slås ned og rodskuddene pensles med pesticider.

Den rynkede rose vokser i dag langs hele
kyststrækningen i Odder Kommune. Vi
finder den både på klit, overdrevs og strandengsarealer.
Japansk Pileurt og Kæmpepileurt
Janpansk pileurt og kæmpepileurt er tæt
beslægtede. De stammer begge fra Østasien og blev for ca. 100 år siden indført som
prydplanter.
Pileurterne danner flere meter høje, meget
tætte bestande, hvor næsten ingen andre
danske planter og dyr kan leve under. Rodskud fra især japansk pileurt kan trænge
gennem bygningsfundamenter, asfalt og
beton. I England betragtes jord med rodfragmenter fra japansk pileurt som forurenet jord og skal deponeres som farligt
affald.
Pileurterne kan bekæmpes ved års gentagne nedslåning.
I Odder Kommune findes der i naturen
i dag en række bestande med japansk
pileurt. På de kommunalt ejede arealer
bekæmpes Japansk pileurt, idet kommunen ikke ønsker, at planten skal brede
sig mere ud i kommunens naturområder.
Kæmpe Bjørneklo
Kæmpe bjørnekloe stammer fra Kaukasus
og blev indført til Danmark i det forrige
århundrede. I 1950’erne begyndte mange
haveejerne at plante kæmpe bjørneklo i
haver og tage de tørre planteskærme med
modne frø ind til dekorationsbrug. Denne
brug af planten fik den til at sprede sig
voldsomt og ukontrollabelt i hele landet.
Planten er stærkt uønsket idet den både
danner store bestande i den danske natur

og skygger ligesom pileurterne alle andre
plantearter væk. Plantens saft kan tilmed
i kombination med sollys give brandsårslignende sår og svidninger på huden.
Kæmpe-bjørneklo bekæmpes aktivt i en
lang række kommuner, herunder Odder
Kommune. Odder Kommune har vedtaget
en indsatsplan, hvori den koordinerede
og langsigtede bekæmpelse af planten
er beskrevet. Planen forpligter både kommunen og grundejere at foretage bekæmpelse af planten.
Lokalplaner
I forslag til lokalplaner for sommerhusområderne Kysing Næs og Saksild er det
skrevet ind, at arterne rynket rose, japansk
pileurt, kæmpepileurt og kæmpe-bjørneklo
ikke må plantes indenfor lokalplanens rammer. Odder Kommune har valgt at indskrive
dette forbud i lokalplanerne , idet kommunen finder at arterne er uønskede i
naturen i Odder Kommune da de er i stand
til at brede sig hurtigt og udkonkurrere den
naturlige hjemmehørende flora. Med de
nye lokalplaner ophæves tidligere deklarationer om plantevalg.

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

Bestand af kæmpe bjørneklo.

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
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En skøn r
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hyggelig ste
”Det mod
gode lokale

Restauran
Lørdagsbr
Lækkert fr
Kaffe og k
Aktuelle a
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info@ma

Vejledning for beskæring
af træer og buske
Træer og buske på private arealer langs
vejene i sommerhusområderne skal
beskæres, så de ikke er til gene for færdslen. Hvis beplantningen har bredt sig ud
over vejanlægget er det ikke kun til gene
for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, vedligehold af vejanlægget,
udsyn til skilte mv. I nogle tilfælde kan oversigtsforholdene være forringet på grund af
beplantningen, hvilket har betydning for
trafiksikkerheden.
Hvad skal grundejerne gøre?
• Fortov/rabat og kørebane skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal
derfor klippes tilbage til skellinjen.
• Frihøjden over kørebanen skal være
mindst 4,20 m.
• Frihøjde over fortov, cykelstier og rabatter skal være mindst 2,75 m. Dog gælder
frihøjden over kørebanen på 4,2 m også
for den nærmeste meter udenfor kørebanekanten.
Vær særlig opmærksom på at holde
beplantningen klippet omkring, vejskilte,
brandhaner og postkasser mv.
Oversigtsarealer
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Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at eventuel
beplantning på arealet holdes nedklippet. I
almindelighed må træer buske og lignende
højst være 1 meter over vejens niveau.
Hvad kan kommunen:
Kommunen kan som vejmyndighed gribe
ind, hvis:
• der opstår væsentlige gener for færdslen
eller oversigten på vejen/fortov,
• grundejeren ikke overholder reglerne om
beskæring,
• der kommer en klage over manglende
beskæring, og gener som følge deraf.
Hvis grundejeren ikke har udført sine forpligtigelser, kan kommunen udføre arbejdet
for grundejerens regning.
Vil du vide mere?
Reglerne om vedligeholdelse af beplantning og hegn langs veje, findes i lov om
offentlige veje (§ 103, stk. 2) i lov om private fællesveje (§ 61) og i lov om hegn (§
11, stk. 1).

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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T
Vedligeholdelse af veje
i sommerhusområder
Kommunens pligter
Odder Kommune er vejmyndighed for
privat fællesveje i sommerhusområder,
men har ikke pligt til at vedligeholde, renholde eller vintervedligeholde vejene. Som
vejmyndighed kan kommunen om nødvendigt sørge for at vejene fremstår som sikre
færdselsarealer for fodgængere, cyklister
og kørende, på grundejernes regning.
Grundejernes forpligtigelser
Grundejere med grunde der grænser op til
en privat fællesvej, er efter privatvejsloven
ansvarlige for vejens vedligeholdelse og
renholdelse, herunder vintervedligeholdelse. I de fleste sommerhusområder er det
en grundejerforening eller et vejlaug der
står for vedligeholdelsen
Grundejerne må ikke ændre på vejens
udseende, hverken ved beplantning eller
anlæg af bump eller lignende, ligesom
opsætning og nedtagning af autoriserede
skilte m.m. ikke må finde sted uden en tilladelse fra Odder Kommune og Østjyllands
Politi. En ansøgning kan sendes til Odder
Kommune der efterfølgende drøfter sagen
med politiet.
Ansøgning kan sendes til
gitte.rasmussen@odder.dk
Uenighed
Ved uenighed mellem de vejberettigede
om vejens vedligeholdelse (herunder
beplantning ud mod vejareal), renholdelse
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og vintervedligeholdelse, kan der rettes
henvendelse til Odder Kommune ved Gitte
Rasmussen.
Ved manglende renholdelse og vintervedligeholdelse, samt manglende klipning
af beplantning kan kommunen udstede et
påbud til de ansvarlige grundejere om at
få arbejdet udført. Er arbejdet ikke udført
indenfor en given frist, vil kommunen sørge
for at arbejdet udføres og sende regningen
til de ansvarlige grundejere. Se afsnit om
Vintervedligeholdelse af sommerhusområder samt Vejledning om beskæring af
hegn og buske.
Ved uenighed mellem de vejberettigede
om vedligeholdelsen af en privat fællesvej, kan der rettes skriftlig henvendelse til
kommunen. Kommunen kan efterfølgende,
såfremt det skønnes nødvendig for at sikre
færdselsarealer for fodgængere, cyklister
og kørende, sørge for at vejen istandsættes
på grundejernes regning.
Privatvejsloven
Ovenstående har hjemmel i privatvejsloven. Efter privatvejsloven skelnes der
mellem 2 typer af private fællesveje - private fællesveje i byer (indenfor byzoneområderne og i sommerhusområder) og
private fællesveje på landet.
Du kan læse privatvejsloven her
"Lov om private fællesveje"

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 ODDER27

Vintervedligeholdelse i
sommerhusområderne
Sommerhusområderne i Odder Kommune skal vintervedligeholdes som private
fællesveje i by og bymæssig bebyggelse,
det vil sige:
Det påhviler ejerne af ejendomme, der
grænser op til en privat fællesvej eller
sti, at snerydde og sørge for glatførebekæmpelse. Det gælder både på veje og
stier – uanset om der er direkte adgang fra
ejendommen til den pågældende private
fællesvej eller sti eller ej.
Grundejerne har pligt til at sørge for, at der
er ryddet sne og gruset eller saltet på sti
og mindst halvdelen af kørebanen ud fra
ejendommen.
Denne pligt kan overdrages til en anden
person, der bor i nærheden af ejendommen, såfremt grundejeren ikke bor på eller
i nærheden af ejendommen, hvilket er det
normale for sommerhusområder.
Spørgsmål om eventuel erstatning for skader som følge af manglende snerydning mv.
er et privatretsligt anliggende mellem den,
der er skadet og den der efter reglerne har
pligt til at snerydde. Spørgsmålet afgøres i
almindelighed efter dansk rets almindelige
erstatningsregler.

I kan finde mere information her:
Odder Kommune har i ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje,
stier og pladser”, fastsat nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og
glatførebekæmpelse på vore veje, stier og
pladser.
Regulativet kan ses her:
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser
Regulativet er udarbejdet efter Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
samt privatvejsloven.
I kan læse nærmere om lovene her:
Lov om vintervedligeholdelse mm
Privatvejsloven
Desuden kan I finde andre nyttige oplysninger om vintervedligeholdelse i Odder
Kommune på Vej & Parks hjemmeside:
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser
Formand for Miljø- og Teknikudvalget
Hanne Broe Odder Kommune

Kære sommerhusejere

Gennem de sidste par år har vi mange
gange haft tilstopninger i vores pumpestationer, der pumper kloakvandet i sommerhusområderne videre til renseanlægget i
Odder. Årsagen til tilstopningerne er især
gulvklude og karklude, der sætter sig fast
omkring pumpehjulet og dermed blokerer
for vandet. Det koster både tid og penge for
Odder Spildevand, men i værste fald kan
lavtliggende sommerhuse blive oversvømmet med spildevand.
Så derfor kære sommerhusejer, undlad
venligst at komme klude i afløbet og hvis
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du udlejer dit sommerhus, bedes du venligst indskærpe det samme overfor dine
lejere.
Kloakken er jo ikke en skraldespand, så
selvom det forsvinder, når du trækker ned i
toilettet, så giver det altså problemer andre
steder i vores kloaksystem.
Har du spørgsmål til, hvad der må komme
i afløbet, er du velkommen til at kontakte
os på tlf. 8781 2828 eller på mail info@
odderspildevand.dk
Venlig hilsen Odder Spildevand A/S

ODDER APS

— Vi kan mere end du tror!

• Alt kloakarbejde udføres
• TV-inspektion
• Kloakspuling
• Anlæg af græsplæner etc.
• Fræsning
• Flishugning
• Rodfræsning
• Fældning af træer
• Støbning
• Belægning
• Levering af sand & ral
• Trailer & vibrator udlejning

LYNGVEJEN 1 · 8300 ODDER
BIL 21 42 60 22 · bonde@kloakmesterenodder.dk
www.kloakmesterenodder.dk

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

– Ring og få en snak om tingene – så giver vi et overslag
eller et uforbindende tilbud!
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Banegårdsgade 2 • 8300 Odder
Tlf. 86 54 00 00

EFTER

FLOT OG RENT TAG
MED EN ALGEBEHANDLING
FRA

998

FØR

,- inkl.moms
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S
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TT
FLE
SLÅ OPNÅ A TER!
OG RABAT

RING ELLER SKRIV FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD
29895425 / 29893723
odtf@oddertagrens.dk
VI UDFØRER ALT INDENFOR RENS - TAGRENS - FLISERENS - FACADERENS
SE MERE PÅ

WWW.ODDERTAGRENS.DK
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CYKLER ApS

CYKLER OG TILBEHØR
BICYCLES AND ACCESSORIES
FAHRRÄDER UND ZUBEHÖR
RÅDHUSGADE 5 • 8300 ODDER • TLF. 86 54 03 72
www.selandiacykler.dk

WWW.DUSTEX.NU
Har i problemer med støv på jeres veje?
Så brug Dustex – det reducerer støvet,
og minimerer vejvedligeholdet.
Kontakt Flemming Søndergaard på:
40 33 53 62 og få en snak om jeres
problemer med støv.
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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 Ole Grønne, Borgvold 1, 8260 Viby J
og@dm.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
Joan Hingeberg, Chr. Christensensvej 28,
8300 Odder
Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
Ole Nielsen, Thorasvej 90, Kysing
8300 Odder, tlf. 21 70 54 54
NFJ Naturist Camping
Henrik Johansen, Krusborgvej 6, 7361
Ejstrupholm, Tlf. 2942 1948, formand@nfj.dk
Rude & Saksild Strands Hus- og Grundejerforening
www.rudestrandgrundejerforening.dk
Niels-Ulrik Bugge, Egelunden 26
8300 Odder, tlf. 86 54 31 88
Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
Claus Kjeldsen, Solbrinken 25, 8300 Odder,
Tlf. 40 82 06 73/kelso@surfmail.dk
Lene Fogh Hansen, Snærildvej, 116,
8660 Skanderborg, tlf. 40 79 26 00,
leneogknud@hansen.mail.dk
Saxild Strand Grundejerforening
Peder Abrahamsen, Ringvænget 5,
8722 Hedensted, tlf. 40191641,
pederabrahamsen@hafnet.dk.
Grundejerforeningen Bakken
Ejvind B. Jensen, Riistoft 5, 6000 Kolding
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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Strandparkens Grundejerforening
Lotte Josefsen, Risdalsvej 49
8260 Viby J.
Grundejerforeningen Skovsager
Erik Bargsteen, Ketting Parkvej 92,
8462 Harlev, tlf. 21 76 84 10
Birthe Madsen, Dalsvinget 10
8627 Højbjerg, tlf. 86 27 65 06
Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening
Steen Madsen, Skovsagervej 7, Dyngby Strand,
8300 Odder tlf.: 86 55 85 37,
steenmadsen1@gmail.com
Flemmning Jensen, Kildeager 13. 8751 gedved
Tlf. 2361 0048 – 4013 1248
Lillemosegårdens Grundejerforening
Ole Lykke Petersen, Grindsnabevej 25, Dyngby
8300 Odder, tlf. 87 81 76 40
Erik Svejgaard, 8270 Højbjerg
tlf. 86275724, 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
8520 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
Ruben Andersen (tlf.86 54 25 56)
Pilevænget 2, 8300 Odder
mob. 40 41 86 54, rubian@tiscali.dk
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:
Flemmning Jensen, Kildeager 13. 8751 Gedved
		
Tlf. 2361 0048 – 4013 1248
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 5057 8165
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
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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:
Ole Grønne, Borgvold 1, 8260 Viby J,
og@dm.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 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
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.

Revisor:				
Poul Bentsen, Thorasvej 92, Kysing,
8300 Odder, tlf. 40 18 63 40
GRUNDEJERFORENINGEN
KYSING NÆS AF 22/10-1974
Formand:
Joan Hingeberg, Snærildvej 86, 8300 Odder,
jh@jobmaster.dk
Kasserer:
Søren Hauberg, Strandparken 5 , 1. th,
8000 Aarhus C.
Sekretær:
Inger Svejstrup, Bjørnøvænget 10, 8381 Tilst
Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Brehm Jensen, Mejlgade 43 B, 1,
8000 Aarhus C.
Alex Rasmussen, Bülowsgade 45 A,
8000 Aarhus C.

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

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

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

Formand:
Henrik Johansen, Krusborgvej 6, 7361
Ejstrupholm, Tlf. 2942 1948, formand@nfj.dk

Kasserer: 		
Inger Spence, Kvædevej 35, 8270 Højbjerg
P. Baatrupsvej 12, Kysing, 8300 Odder,
tlf. 86 27 53 89, 22 62 56 14,
ingerspence@gmail.com
				
Sekretær:
Lise Lotte Kjelsmark, Blåhøjtoften 60. 8260 Viby J.
Pouli Nielsensvej 109, Kysing, 8300 Odder
tlf. 86 28 16 28, 40 84 48 60

RUDE & SAKSILD STRANDS
HUS- OG GRUNDEJERFORENING
www.rudestrandgrundejerforening.dk
Formand:
Niels-Ulrik Bugge, Egelunden 26, 8300 Odder
tlf. 8654 3188, mobil 3082 3188
niels-ulrik.bugge@odder.dk
sommerhus: Østpassagen 27, Rude Strand

Best. medlemmer:
Knud Ditlevsen, Pouli Nielsensvej 45, Kysing,
8300 Odder – tlf. 20 93 03 50
Henry Sørensen, P. Baatrupsvej 20, Kysing,
8300 Odder, tlf. 87 80 02 14, 29 88 02 47
Teglbakken 2, 2.-4, 8300 Odder
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Kasserer:
Lilian Bredgaard, Virklundvej 48, 8600
Silkeborg, Tlf. 2459 9103, kasserer@nfj.dk

Næstformand:
Erik Hedegaard, Skovlunden 1, Rude Strand,
8300 Odder, tlf. 8654 2020, mobil 3025 9089
erhe@mail.tele.dk
Kasserer:
Vagn Christensen, Højvænget 226,
8300 Odder, tlf. 8654 4047, mobil 3012 9447
jbvchristensen@privat.dk
sommerhus: Lyngbakkevej 29, Rude Strand
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Vejformand:
Ove Sørensen, Kystvejen 99C, Rude Strand,
8300 Odder, tlf. 8695 1349, mobil 2160 0093
ove.soerensen@mail.dk
Sekretær:
Ingrid Rosenbæk, Delfinvej 18, Rude Strand,
8300 Odder, tlf. 8655 8517, mobil 3028 9866
Rosenbaek@it.dk
SAXILD STRAND GRUNDEJERFORENING
Formand:
Peder Abrahamsen, Ringvænget 5,
8722 Hedensted, tlf. 40191641,
pederabrahamsen@hafnet.dk.
Sekretær:
Alice Thora Sundahl, Odensevej 167,
5500 Middelfart, thora1@stofanet.dk
Kasserer:
Knud Sørensen, Plantagevej 205, Saksild Strand,
8300 Odder, ragnhild.knud@privat.dk
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:
Ejvind B. Jensen, Riistoft 5, 6000 Kolding,
Tlf. 40 82 16 63, Ejvindb@stofanet.dk
Kasserer:
Knud S. Thisgaard, Skeltoften 10, 8330 Beder
tlf. 40 73 88 10, kt-finans@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Kirsten Rolfsen ( Stakketorn 3 )
Banegårdsparken 3, lejl. 7, 8300 Odder
Tlf. 40 53 38 01
Vilhelm Dahl Eriksen ( Præsteager 6 )
Sdr. Ege Strandpark 27, 8680 Ry
Tlf. 41 41 64 74
Ove Maul ( Stakket Torn 4 )
Søkildevej 75, 8680 Ry, Tlf. 21 83 45 77
Jørn Lippert ( Præsteager 8 )
Byvej 16, 8330 Beder, Tlf. 20 60 37 78
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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:
Lene Fogh Hansen, Snærildvej, 116,
8660 Skanderborg, tlf. 86 54 31 75,
leneogknud@hansen.mail.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Højgaard, Ellelausvej 23,
8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 01 61,
Mobil 40 79 26 00
Palle Sørensen, Snærildvej 62 A, 8300 Odder,
tlf. 23 83 33 93, palerider@sol.dk
Kim Jensen, Rudevej 50, 8300 Odder,
tlf. 86 55 81 67, saxild1966@gmail.com
SAXILD STRANDS EJERLAUG
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
GRUNDEJERFORENINGEN
SKOVSAGER
Formand:
Kaj Oleander Nielsen, Midtagervej 18,
Dyngby Str. 8300 Odder.
Tlf. 8655 9484/ 2449 0575
Næstformand/ sekretær:
Marianne Vengsgaard. Løjenkærvej 2
8300 Odder. Tlf. 8692 8437
Kasserer:
Birthe Madsen, Dalsvinget 10
8270 Højbjerg, tlf. 8627 6506
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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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I skrivende stund vælter sneen ned, men det er jo
også bedre at få sneen nu ind i sommer, når vi skal
nyde solen på terrassen.
Foreningens arrangementer indledes den 10 maj
2013 med den årlige generalforsamling, der vil finde
sted på restaurant Bondehuset kl. 1900 ( dagsorden
udsendes senere. ) Mød op og giv din mening.

Kasserer:
Verner Kristensen, Strandagervej 15,
Dyngby Strand, 8300 Odder tlf.: 60 75 16 37

Vores fælles ryddedag på strandgrunden, foreslår jeg
søndag den 09 juni kl. 1000, hvor vi kan hygge os et
par timer.
Skt. Hans bålet Afholdes igen i år på stranden ud for
Strandagervej sammen med Dyngby Lyng grunderejerforening.
Vi ønsker hermed alle vore medlemmer en god sommer.
MVH. Bestyrelsen.

LILLEMOSEGÅRDENS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Søren Casparij, Solbrinken 26, 8300 Odder
tlf.: 45420145, mobil: 21 45 10 49,
sc@casparij.dk

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
Næst formand:
Flemmning Jensen, Kildeager 13. 8751 Gedved
Tlf. 2361 0048 – 4013 1248
Sekretær:
Kurt Vilstrup, Schönausvej 8, Dyngby Strand,
8300 Odder tlf.: 51 24 03 02
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Velfærd:
Aase Jensen, Skovsagervej 9, Dyngby Strand,
8300 Odder tlf.: 86 55 93 25

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: 22 25 57 68,
timo.kofod@jbkofod.dk
Ole Lykke Petersen, Grindsnabevej 25, Dyngby,
8300 Odder, tlf. 87 81 76 40, mobil.: 25 11 65 21
oly@nordicseed.com
Bestyrelsens beretning
Søren nævnte, at beretningen var udsendt på
skrift til alle medlemmer sammen med indkaldelsen, hvorfor den ikke refereres her. Den
skriftlige beretning blev læst op og suppleret med
følgende:
Bestyrelsen har modtaget et brev fra et medlem,
som omtaler, at der i foreningens område er konstateret tilfælde af et flåtbid med boreliabakterie.
Et vedlagt forslag til orientering om dette er ophængt i foreningens opslagskasse på Lillemosevej. Desuden nævnte formanden en høring vedr.
planlagt opførelse af vindmøller ud for Kysing og
nord for Tunø. Foreningen har bedt Odderkystens
Fællesudvalg om at overveje et evt. høringssvar.
Endelig har foreningen modtaget et forslag til
flytning af generalforsamlingen. Der var ingen
kommentarer til beretningen, der herefter blev
godkendt.

Velkommen - Welcome

Fantastiske omgivelser
og personlig service.
Fantastic surroundings
and personal service.

Torvald Køhlsvej 25 – 8300 Odder – T.86544744 – www.ophotel.dk – info@ophotel.dk

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.

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.
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Regnskab
Kassereren, Johan Petersen, gennemgik det
udsendte regnskab. Desuden opfordrede han alle,
der har en emailadresse, til at indsende denne
til foreningens emailadresse: lillemosegården@
gmail.com. sammen med navn og sommerhusadresse. Fremover vil udsendelser fra foreningen
ske til de ind-sendte emailadresser. Derved kan
foreningen spare udgifter til porto. De, der ikke
har en emailadresse, vil fortsat få få tilsendt meddelelser i brevform. Der var ingen kommentarer til
regnskabet, som derefter blev godkendt.

2. Kan generalforsamlingen give bestyrelsen mandat til at vælge udformningen af chikaner, evt.
forskelligt for de to veje? Ni stemte imod dette
og ti stemte for. Forslaget er altså vedtaget med
den tilføjelse, at bestyrelsen agter at inddrage
de synspunkter og spørgsmål, der fremkom
i debatten, og at gennemførelsen ikke bliver
væsentligt dyrere end det foreslåede, at vi bruger den egenkapital, vi har, og at kontingentet
kan fortsætte uændret. Formanden bekræfter, at
etableringen af chikaner vil gøre vejvedligeholdelsen dyrere.

Indkomne forslag
Timo Kofod præsenterede bestyrelsens forslag
til vejchikaner på Lillemosevej og Dyngby Havvej. Dette var udsendt på skrift sammen med
indkaldelsen til generalforsamling. Forslaget kan
gennem-føres uden stigning i kontingentet, da der
er opsparet en beholdning i foreningen. Han rejste
spørgsmålet, om vi skal fortsætte med gennemførelse af forslaget, og hvad der skal ske med beholdningen, hvis ikke forslaget vedtages. Herefter
var der debat om forslaget.
Flere deltagere foreslog billigere alternative modeller. Søren Casparij understregede, at vi endnu ikke
ved, om vi kan lave den samme løsning på begge
veje. Timo nævnte, at andre muligheder var overvejet, men at der i forslaget også var taget hensyn
til herlighedsværdien. To deltagere udtalte deres
støtte til det fremsendte forslag. Herudover fremkom følgende kommentarer og spørgsmål:
-
Her foreningen overvejet evt. forsikringsmæssige konsekvenser af en evt. ulykke forårsaget af
chikanerne?
-
Er placeringen af chikanerne afgjort? Skal der
bruges rigtige kantsten i stedet for chaussé-sten,
da det er løs asfalt?
- Hvem skal passe evt. blomster/beplantning i
chikanerne?
- Kan vi ikke bare fortsætte med bump, som det,
naboforeningen har lavet på Dyngby Havvej ved
overgangen til vores forenings område?
- En deltager mener ikke, at den pålagte knuste
asfalt kan holde til slalomkørsel mellem chikanerne.
- Hvordan kan chikanerne komme til at stå vandret,
når vejen buer?

Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet
andre forslag til generalforsamlingen.

Dirigenten satte herefter to spørgsmål til afstemning:
1. Hvem kan ikke tilslutte sig, at bestyrelsen fortsætter med at etablere vejchikaner (uanset løsning).
Fire deltagere var enige i dette, dvs. arbejdet
fortsætter.
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Fastsættelse af kontingent
Kassereren omdelte forslag til budget, som indebærer, at kontingentet fortsætter uændret. Dette
blev enstemmigt vedtaget, dvs. at kontingentet i det
kommende år er 600 kr. årligt.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Erik Svejgaard og Timo Kofod genopstillede og
blev valgt uden modkandidater.
Valg af to suppleanter
Per Nielsen og Jens Chr. Klibo genopstillede og
blev valgt uden modkandidater.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Leif Harrit genopstillede som revisor og Vibeke
Sørensen som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt uden modkandidater.
Eventuelt
Sørens Casparij spurgte, om der var synspunkter
på høringen om opstilling af havvindmøller, som
omtalt under beretningen. Der fremkom forskellige
varianter af de to grundholdninger: 1) at opstillingen af vindmøller er uønsket, da det er en visuel
og måske også auditiv forstyrrelse af naturens
herlighedsværdi og 2) at opstillingen må accepteres, fordi dette bidrager til en miljømæssigt mere
bæredygtig produktion af energi. På spørgsmålet,
hvordan man ville stille sig til forslaget, stemte 7
imod og 7 for.
Søren Casparij fremlagde et forslag fra en naboforening om at slå grundejerforeningerne ved Dyngby strand sammen til én ud fra den betragtning, at
vi har et fælles vejnet. Herefter takkede han dirigenten for veludført arbejde, og denne erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
Ref.: Erik Svejgaard

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
lille
badebro
at
atbo
boved
vedhavet
havetmed
med
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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

Rådhusgade 2
8300 Odder
Tlf.: 8654 2666
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Nyt fra

Lokalforeningerne

DYNGBY OVERGÅRDS
GRUNDEJERFORENING
Formand:
Peder Pallesen, Smedebakken 105, 3
8600 Silkeborg tlf. 86 82 43 60/24 64 91 60
jppallesen@webspeed.dk
Næstformand:
Finn Mølkjær, Langballevej 176, 8320 Mårslet
Tlf. 86 29 63 01
Kasserer:
Rikke Harrit

Næstformand
Benny Pedersen, Funder Skovvej 4, 8600 Silkeborg,
tlf. 86851878
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

GRUNDEJERFORENINGEN
DYNGBY HAGE
Formand:
Steen Pedersen, Elleparken 20, 8520 Lystrup.
Tlf. 8622 7217, nesen@pedersen.mail.dk
Sommerhus: Dyngby Havvej 78

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

Kasserer:
Tove Oldam, Vester Tværvej 28, 8920 Randers NV.
Telefon 5052 3167, to@pharmakon.dk
Sommerhus: Dyngby Havvej 62

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

Sekretær:
Poul-Erik Vestergaard, Rørthvej 40, 8300 Odder.
Telefon 2218 4820, poulerikv@gmail.com
Sommerhus: Dyngby Havvej 57 B

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

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:
Ruben Andersen (tlf.86 54 25 56)
Pilevænget 2, 8300 Odder
mob. 40 41 86 54, rubian@tiscali.dk
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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

w

ww

31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013

Mad ud af huset
fra kr. 89,Tlf: 86 54 13 00
Mad ud af huset
fra kr. 89,www.kuglenogkeglen.dk
Tlf: 86 54 13 00
www.kuglenogkeglen.dk

Mad ud
fra k
Mad ud af huse
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Kasserer
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
Fornavn
Tove
Birthe
Per
Max
Torben
Carsten
Grete
Rikke
Henrik
Søren
Verner
Poul
Knud S.
Knud
Inge
Willy
Lars
Lene
Vagn
Ib
Preben

Efternavn
Oldam
Madsen
Brønserud
Andersen
Petersen
Rosendal
Jensen
Harrit
Johansen
Hauberg
Kristensen
Bay
Thisgaard
Sørensen
Spence
Jeppesen
Vinther
Fogh Hansen
Christensen
Bjerregaard Pedersen
Hansen

Adresse
Postnr. By
tfl
E-mail
Vester Tværvej 28
8920 Randes NV 50523167 to@pharmakon.dk
Dalsvinget 10
8270 Højbjerg
86276506 birthe@maegbaek.dk
Langesøvej 67
5492 Vissenvjerg 31713593 per.broenserud@skolekom.dk
C.H. Rydersvej 21
9210 Ålborg
40106099 maxbruno@andersen.mail.dk
Østergårdsvej 2
8464 Galten
86943499 elinkrarup@gmail.com
Gammel Bedervej 9
8330 Beder
86295730 295730@gmail.com
Ternevej 10
8300 Odder
29455406 grjekabj@mail.tele.dk
Langenæs Allé 46,5 tv. 8000 Aarhus C
28245740 rha@stofanet.dk
Krusborgvej 6
7361 Ejstrupholm 29421948 formand@nfj.dk
Strandparken 5, 1. th.
8000 Århus C
jh@jobmaster.dk
8300 Odder
75781248 vitus-k@mail.tele.dk
Strandagervej 15
Herman Bangsvej 1
8700 Horsens
86931283 gupo@privat.dk
Skeltoften 10
8330 Beder
40738810 kt-finans@mail.tele.dk
Plantagevej 205
8300 Odder
86540240 ragnhild.knud@privat.dk.
Kvædevej 35
8270 Højbjerg
86275389 ingerspence@gmail.com
Lundingsgade 17, 4. th. 8000 Århus C
30133614 bodilvilly@stofanet.dk .
Agerhoved 6
8700 Horsens
75622332 larsvinther@privat.dk
Snærildvej 116
8300 Odder
86543175 leneogknud@hansen.mail.dk
Højvænget 226
8300 Odder
86544047 jbvchristensen@privat.dk
Rønhøjvej 20
8300 Odder
20120054 ib@vilhelmsborg.dk
Dronningensgade 10
8900 Randers
Preben.sejthen@gmail.com

Oversigt
over Formænd,
Kasserer og revisorer
Ajourført pr.
13-12-12
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Fornavn Efternavn
Steen
Pedersen
Kaj
Oleander Nielsen
Flemming Mouritsen
Poul Erik Hansen
Lotte
Josephsen
Viggo
Eslund
Ruben Andersen
Peder Pallesen
Jørgen Asmussen
Joan
Hingeberg
Steen
Madsen
Ebbe
Johnsen
Ejvind Jensen

Best medlem

Revisorer
Revisorer
Revisorer

Margot Piltoft

Flemming Jensen
Flemming Mouritsen
Flemming Mouritsen

Saxild Strand
Peder Abrahamsen
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
Torkild Daugård
Havhusene Boulstrup Strand
Finn
Holm

Formand
Grundejerforening
Dyngby Hage
Skovsager
Skovgårdsparken
Kysing Næs
Strandparken
Amstrup Ege Formand
Spøttrup Strand
Dyngby Overgård
N.F.J. Camping
Kysing Næs af 1974
Dyngby Lyng
Kysing Næs Nord
Bakken

Kildeager 13
Skovgårdsparken 5
Fyn - alt adresse

Ringvænget 5
Tingskov Alle 71
Hybenvej 17
Solbrinken 26
Solbrinken 25
Egelunden 26
Arnegårdsvej 38
Rathlousgade 19

8751 Gedved
8300 Odder
5290 Marslev

8722 Hedensted
8310 Trandbjerg
8300 Odder
8300 Odder
8300 Odder
8300 Odder
8230 Åbyhøj
8300 Odder

Postnr. By
8520 Lystrup
Midtvej 18
8300 Odder
Skovgårdsparken 5
8300 Odder
Strandparken 7
8000 Århus C
Risdalsvej 49
8260 Viby
Sattrupvej 2
8752 Østbirk
Pilevænget 2
8300 Odder
Smedebakken 105,3
8600 Silkeborg
Dyshøjvej 9
7400 Herning
Chr. Christensensvej 28 8300 Odder
Skovsagervej 7
8300 Odder
P Baatupsvej 17
8300 Odder
Riistoft 5
6000 Kolding

Adresse
Elleparken 20

Margot Piltoft Jensen <Margot.piltoft@dlgmail.dk>

23610048
20298384 bfmbulldog@mail.dk

40191641 pederabrahamsen@hafnet.dk.
21705454 ole.nielsen@nexans.com
86523666 EdbTotalløsninger <gj@edbtotal.dk>
45420145 sc@casparij.dk
40820673 kelso@surfmail.dk
86543188 niels-ulrik.bugge@odder.dk
86254256
86544747 lisbeth.holm@mail.tele.dk

E-mail
86227217 nesen@pedersen.mail.dk
2449 0575
kon@email.dk
20298384 bfmbulldog@mail.dk
masterconsult@mailme.dk
30239030 lottejosephsen@hotmail.com
20162687 viggo.eslund@post.tele.dk
86542556 rubian@tiscali.dk
24649160 jppallesen@webspeed.dk
97225061 info@nfj.dk
40561111 jh@jobmaster.dk
86558537 steenmadsen1@mail.dk
23376922 ebbejohnsen@hotmail.com
40821663 Ejvindb@stofanet.dk

tfl

Østjyllands største
genbrugsforretning

Retro Genbrug Odder, Skovdalsvej 27, 8300 Odder
Åbningstider:
Hver torsdag fra 15.00 – 18.00
og lørdag fra 10.00 -13.00.
Kontaktperson Hans Smed tlf. 21 69 05 72.
Retro Genbrug 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 Retro Genbrug Odder går til den
daglige drift af en alkoholfri ungdomscafe
Cafe’Retro, Rosensgade 47, 8300 Odder.

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.

Tlf. 2169 0572
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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
dustex
Mariendalsvej 13, 8400 Ebeltoft.40 33 53 62
Brian brohus APS
Gl. Bygade 3, Saksild, Odder.. 50 50 12 31
Fru Møllers Mølleri
Bjergagervej 35, Odder........... 21 78 27 60
HESSELLUND EL, Punkt 1
Rådhusgade 96, Odder........... 86 54 29 11
HESSELLUNDS LIFT & MASKINUDLEjning
Ballevej 3, 8300 Odder............ 86 27 11 54
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
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
OBS JC Tegn & Byg
Strandvejen 133, Rørth........... 86 54 18 18
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
Skanderborg - odder køl og el
Dyngbyvej 12, 8300 Odder..... 40 17 58 10
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
Saxild Strand Grundejerforening
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

