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Formandens beretning
Bestyrelsens beretning som aflægges på generalforsamlingen tirsdag den
26. april 2016 i Odderkystens Fællesudvalg.
Det er 18.gang, jeg på bestyrelsens vegne skal
aflægge beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed i det forløbne år.
Vi har i årets løb afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, hvor vi dels har drøftet de emner,
som kom frem på sidste generalforsamling og
dels har været optaget af foreningens daglige
drift, især arbejdet med at indsamle stof – og
tegne annoncer til vores medlemsblad ”ODDERKYSTEN”.
Det er igen i år lykkedes at skabe et overskud på
cirka 30.000 kroner på at producere bladet.
Selv om det primære formål med at producere
bladet ikke er at tjene penge, men derimod at
sikre vore medlemmer en lille håndbog indeholdende dels en lang række praktiske oplysninger
og dels en række informative artikler med særlig
relevans for sommerhusejere og deres gæster,
så gør det jo ikke noget, at foreningen bliver
honoreret, for det trods alt store arbejde det er at
producere bladet.
I lighed med sidste år vil vi igen i år uddele en
2-300 eksemplarer af bladet til sommerhusejere
dels i Norsminde og dels ved Ajstrup Strand.
Vi har i årets løb udbetalt et tilskud på 2.500
kroner til opsætning af en hjertestarter indkøbt
af grundejerforeningerne Dyngby Overgaard og
Dyngby Hage i fællesskab.
Vi har endvidere efter ansøgning bevilget et tilskud på kr. 2.156,25 til etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i Grundejerforeningen af 13/9 1973 Kysing Næs´s område. Beløbet
vil blive udbetalt, når arbejdet er udført, og vi
har modtaget dokumentation for den samlede
udgift på kr. 8.625,00.
Selv om der er meget der tyder på, at vindmølleprojektet på Mejlflak ikke bliver til noget deltager
vi fortsat aktivt i arbejdsgruppen: ”Østjyder imod
vindmøller i Århusbugten”.
NRGi, der er den absolut største interessent i
Mejlflak-projektet, er tilsyneladende i færd med
at trække sig ud af projektet. Ikke nødvendigvis
på grund af de mange protester imod møllernes
placering, men snarere på grund af projektets
dårlige økonomi.
Senest er den i sin tid meddelte VVM-godkendelse af projektet angiveligt udløbet i forhold til
NRGi, der tilsyneladende ikke kar foretaget sig
noget for at forhindre dette. Udløbet af VVMgodkendelsen betyder angiveligt, at projektet
ikke bliver til noget medmindre der imod for-

ventning måtte dukke en anden ”pengestærk”
projektmager op og anmode om at overtage
VVM-godkendelsen.
Det anser vi, der er modstandere af projektet,
heldigvis ikke som særligt sandsynligt.
Foranlediget af diverse indlæg på sidste års generalforsamling har bestyrelsen etableret en hjemmeside: www.odderkystensfaellesudvalg.dk.
Hensigten med hjemmesiden er dels at samle
alle de informationer, som vores medlemmer har
brug for i relation til Odderkystens Fællesudvalg,
på et sted og dels at etablere en digital platform, som vores medlemsforeninger hver for sig
kan anvende til kommunikation med sine egne
medlemmer.
Det er efterhånden mere end 5 år siden, Odderkystens Fællesudvalg første gang søgte om tilladelse til at opstille 23 ensartede pæne bænke
langs Odderkysten fra Kysing Næs i nord til
Amstrup i syd til gavn og glæde dels for vore
medlemmer og dels for offentligheden.
Odder Kommune havde ingen indvendinger
imod opstillingen af bænkene, men placeringen
tæt på stranden krævede dispensation fra strandbeskyttelseslinjen hvorfor sagen blev videresendt til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, der
gav afslag vedr. 19 af de ansøgte 23 bænke.
Da det er kommet bestyrelsen for øre, at praksis
er blevet lempet, således at der nu normalt gives
tilladelse til opstilling af fastforankrede bænke
af simpel konstruktion, såfremt de ikke er dominerende i landskabet og er til offentlig brug, har
vi på ny indgivet ansøgning om opstilling af de
resterende 19 bænke.
Ansøgningen blev indgivet for over et halvt år
siden, og jeg rykkede Naturstyrelsen for svar
i begyndelsen af februar. Her fik jeg oplyst, at
sagen var overført til Kystdirektoratet, der tidligst
træffer afgørelse i sagen i løbet af maj måned.
Herefter skal bænkene – forudsat vi får tilladelsen
– sættes i produktion, så det bliver tidligst til efteråret vi kan sidde på dem.
Husk at Odderkystens Fællesudvalg stadig har
en ”bestyrelsesansvarsforsikring”, som dækker
både fællesudvalgets – og de enkelte grundejerforeningers bestyrelsesmedlemmer.
Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne
ønske jer alle en rigtig god, lang og solrig sommer.
Niels-Ulrik Bugge,
Formand
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Vær en del af den nye trend
og udlej jeres sommerhus
Når man udlejer sit sommerhus er man med
på den nye mega-trend, sharing economy. Deleøkonomi handler om, hvordan uudnyttede
ressourcer kan skabe værdi ved at skifte hænder
for en periode. Det er netop det, der sker, når man
vælger at udleje sit feriehus.
Ofte er det sådan, at man ikke selv benytter sit
sommerhus fuldt ud året rundt og kan derfor
med fordel udleje sommerhuset i perioder hvor
man ikke selv har brug for det. At udleje sommerhuset giver lejeindtægt, som giver ekstra kroner
til dækning af omkostningerne ved feriehuset
eller give tilskud til eksempelvis en udlandsrejse.
Endda en indtægt, hvor de første Kr. 21.000 er
skattefrie og hvor man derudover må fratrække
40% før der skal betales skat.
Udlejer man sit sommerhus gennem Feriepartner Odder-Juelsminde så er vores fornemmeste
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opgave at gøre udlejning til en god oplevelse
både for jer som ejere, men også for lejer. Vi gør
hvad vi kan for, at det skal være let for ejer at leje
ud. Som formidler står vi bl.a. for det praktiske ved
ankomst og afrejse, vi sørger for at lejeindtægten afregnes til tiden, for intensiv markedsføring
via Feriepartner-samarbejdet med eget kontor i
Hamburg, for tjek og rengøring og vi forsikrer dig
som udlejer mod skader, der måtte opstå.
Vores erfaring er, at lejerne oplever feriehuset
som deres eget hjem i den periode, de er der, og
de passer godt på det, og sommerhuset har godt
af at blive brugt og passet på, når man ikke selv
bruger det.
Udlejer I ikke allerede i dag så lad os give en
realistisk vurdering af, hvad der kan forventes i
lejeindtægt. Vi er interesserede selv om I kun kan

afse nogle uger. Er jeres sommerhus til salg kan
man også med fordel udleje, mens man venter på
salg. Bliver feriehuset solgt fritstiller vi den nye ejer
for forpligtelser udover bookede uger.
Vi er det lokale bureau – tæt på jeres sommerhus,
tæt på lejer og kan hurtigt løse opståede proble-

mer. Vi er lokalt ejet og lokalt drevet. Tøv derfor
ikke med at kontakte os for at høre om jeres
muligheder for udlejning.
Edith Derdau
Feriepartner Odder-Juelsminde

Eksempel på fradragsreglen:
Bruttoindtægt excl. Forbrug
30.000
Skattefrit fradrag
-21.000
I alt
9.000
Fradrag 40%
3.600
Skattepligtigt beløb
5.400
Skat af kapitalindkomst ved 32% (individuel) 1.728
Til dig selv
28.272
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Danmarks Naturfredningsforening, Odder
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Odderkysten har spurgt os i Naturfredningsforeningen, Odder om vi vil skrive om vore aktiviteter. Det vil vi gerne. Vi arbejder godt sammen
med kommunen og mange frivillige foreninger
og lokale borgere i Odder.
Vores hidtil største projekt Hov stien, der blev til
i et partnerskab mellem lokale borgere og sommerhusejere, foreninger i Hov, Egtmonthøjskolen,
Odder Kommune og Danmarks Naturfredningsforening o.m.a. Stien var i rigtig dårlig stand efter
nogle storme, så med midler fra diverse fonde og
en masse frivillige folks arbejde er der nu en ca. 10
km sti, hvoraf en del er farbar med kørestole, rollator, barnevogne mm. Under ”Gorm” fik den endnu
engang det vilde vejr og havets bølger at mærke,
så nu forestår der kystsikring mm.
Også i Norsminde er vi deltagere i et meget stort
projekt ”Krydsfelt Norsminde” med deltagelse af
mange lokale foreninger. Ved Rude Strand, Himmel og Hav er der også planer om at forbedre
adgangsforholdene mm.
Sidste år sluttede arbejdet med 12 vandretursfoldere – og i år skiftes bestyrelsen i DN til at
guide en tur hver måned. Trykte vandretursfoldere kan hentes på Turistkontor, Bibliotek m.v.
og www.dn.dk/vandretureOdder. Turfolderne er
meget populære også som inspiration til sommerhusenes gæster og turister.
Henover forår og sommeren er der fuld gang i
et projekt støttet af Velux Fonden: ”Brumbasser,
børn og bedster”. I samarbejde med Økologiens
Have går det ud på at få ældre ud i naturen

sammen med børn. http://www.dn.dk/Default.
aspx?ID=47428&Purge=True
Sammen med Økologiens Have deltager vi i et
projekt startet af Odder spildevand. Her skal der
lave nogle anlæg for at demonstrere hvordan
man lokalt kan slippe af med sit regnvand. Det
der kaldes LAR (lokal afledning ad regnvand).
For at mindske belastningen af kloaksystemerne.
Arbejdet udføres af mange lokale firmaer.
Tænkebænke langs Odder kysten
Endelig glæder vi os over at Naturfredningsforeningens idé med at placere ”tænkebænke” langs kysterne ser ud til at blive realiseret.
Bænkene bliver Naturstyrelsens model, som er
godkendt og findes mange steder i landet.
Herudover passer vi på at regler og love
om naturen bliver overholdt. Vi deltager i
affaldsindsamling 17. april og i å rensningerne
sammen med Sportsfiskerne den 12. april.
Følg os på www.dn.dk/odder og
https://www.facebook.com/DnOdder
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Kommende aktiviteter
....ved stranden / kysten

Krible-krable på stranden Dyngby Strand
Ved stranden og på sommerhusgrunden vil vi
vise børn og voksne, at der er et HAV af dyr, som
vi sammen skal prøve at fange og snakke om.
Og at naturen ikke stopper på stranden eller i
vandkanten.

præstens vandpumpe. Om bønder og fiskere der
solgte hønsegården fra til sommerhusgrunde.
Om tyskerne, der dannede værn om en lærkerede
på Skovsager. Om købmand, slagter o.a. handlende, der bragte varer til døren. Hvad lavede
børnene på stranden?! Var der flere fisk ? Spiste
man muslinger ?

Vi skal også høre noget om hvilke træer, buske og
blomster, der er velegnede i sommerhusområder,
og som er med til at give et rigt og spændende
dyreliv. Og se om de vilde blomster vi har sået for
at tiltrække de vilde bier – virker?!
Fortællinger – historie - natur- og kultur–
familietur
Vi mødes på stranden og fortæller historier helt
fra dengang man skulle hente sit drikkevand ved

Projekter – aktiviteter – følg os på hjemmesiden og facebook:
Følg os på www.dn.dk/odder og https://www.facebook.com/DnOdderOdderkystensfællesudvalg.dk
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Ska’ der fisk på krogen ska’ der snøre i vandet!
Med en lille investering kan du øge dit sommerhus’ attraktivitet og din
belægningsprocent. At det er vigtigt for turister, at der er stabilt og hurtigt
internet i udlejningshusene, er noget både sommerhusejere og udlejningsbureauer bemærker.

Få Fibernet i dit sommerhus
Med et AURA Fritidsabonnement får du et almindelig
abonnement i sæson, og så kan du sætte dit abonnement ned på et hvileblus uden for sæson, hvis du ønsker
det. Du bestemmer selv hvornår og hvor længe.

2014 + 2015
2012 + 2013 +

Læs mere om
Fritidsabonnementer på

fiber.aura.dk/
aurafritid

Internet - Hurtigt og stabilt internet.
TV - TV Pakker, der passer til dit behov.
Telefoni - Få forbrugsafregnet abonne-

ment med i dit internetprodukt.

*Undersøgelse foretaget af Loyalty Group i 2012, 2013,
2014 og 2015.

Knudsminde 10 · 8300 Odder · fiber.aura.dk

Bevar de kystnære havmiljøer
I det tidlige forår skete en vigtig vending i
den årelange kamp mod en industriel vindmøllepark i Aarhus Bugt, det såkaldte Mejlflakprojekt, bestående af 20 over 150 meter høje
kæmpemøller, placeret midt i de uerstattelige
naturværdier, som vi dagligt kan glæde os over i
vores sommerhusområde ved Odderkysten.
Den statslige Energistyrelsen meddelte projektmagerne i selskabet Havvind Århus Bugt, der er
100 pct. ejet af NRGI, at de har mistet retten til
at opføre mølleparken. Styrelsens afgørelse var
en konsekvens af, at selskabet ikke havde søgt
etableringstilladelse inden for en bestemt tidsfrist, der udløb i februar.
Er kampen så vundet, og kan vi nyde sommeren i bevidstheden om, at det skruppelløse
naturindgreb er afværget for stedse? Desværre.
Der er samlet set nok grund til en vis optimisme,
men sagen er, at den VVM-redegørelse, som
trods fejl og mangler alligevel blev godkendt,
fortsat er gyldig og kan udnyttes af andre interesserede investorer. Truslen hænger stadig over
os, og i foreningen Bevar De Kystnære Havmiljøer
fortsætter vi naturligvis kampen.
Den deprimerende sandhed er jo, at vi her
og nu er blevet reddet af de lave olie- og
energipriser og altså ikke, fordi man vil værne
om natur og miljø. Mejlflak-projektet kunne slet
og ret ikke hænge sammen økonomisk under
de nuværende betingelser, og derfor har NRGI
opgivet det. Et realiseret og nødlidende projekt
kunne have kostet selskabets andelshavere rigtig
mange penge. Nu kan de “nøjes” med at skulle
dække et tab på skønsmæssigt mellem 19 og 25
mio. kroner til VVM-forundersøgelsen og anden
projektering.
Mejlflak-parken var og er et såkaldt “åben dør”projekt, hvorefter en hvilken som helst investor
kan udvælge sig et eksempelvis kystnært havområde og efter en godkendt VVM-redgørelse få
Energistyrelsens tilladelse til at opføre et givent
antal vindmøller, vel at mærke uden smålig skelen til, hvad berørte kommuner, borgere, grundejere eller andre måtte have af indvendinger.
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På dette område har Folketinget tillagt Energistyrelsen diktatorisk magt - hvordan det så end
lader sig gøre i et demokratisk samfund.
Vi - og det vil sige en arbejdsgruppe under
førnævnte forening - er under alle omstændigheder forfærdede over sagsbehandlingen i
Energistyrelsen, som er præget af lemfældighed,
smøleri og formentlig direkte ulovlig forvaltning,
idet man i sagsforløbet har anvendt nye og gamle regler i flæng. Arbejdsmetoderne i styrelsen
ligner i sig selv en skandale, som bør optrevles,
men de barske kendsgerninger er, at et bredt
flertal i Folketinget står bag kravet om, at der
uanset massive naturødelæggelser og folkelige
protester skal opstilles endnu flere kæmpemøller
end de nuværende over 5000 - inde i landet, i
de indre farvande og nu også ved de ellers højt
besungne fagre og smilende kyster.
Her er ingen demokratisk finfølelse. Borgere må
affinde sig med brutal afvisning, når de tillader
sig at protestere mod overgrebene på natur, herlighed og ejendomme, som de ofte årelangt har
investeret i, men som falder drastisk i værdi ved
udsigten til roterende industrianlæg lige uden
for vinduerne.
Det kan dog bidrage til en vis optimisme, at
stadig flere i de berørte områder landet over
kræver de kystnære mølleplaner standset, ja
selv Danmarks Naturfredningsforening er ved at
mande sig op til modstand. Turistforeninger, senest ved Holmsland Klit på vestkysten, undsiger
i modsætning til tidligere aktuelle mølleplaner
med henvisning til, at tyske turister nok ikke vil
tage på strandferie i slagskyggerne fra talrige
kæmpemøller, placeret midt i solnedgangen.
Energiminister Chr. Lilleholt har vist nogen
forståelse for problemstillingen og vil blandt
andet give de berørte kommuner ret til at gøre
indsigelse, ligesom Energistyrelsen ikke længere
skal have det sidste ord. Det får ministeren, og vi
kan så håbe, at fornuft og forstand vil sejre. Læs
mere på bevarmejlflak.dk.
cj

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 !

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@telia.dk

– Ring og få en snak om tingene – så giver vi et overslag
eller et uforbindende tilbud!
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ODDER

Tag & Facaderens
MOBIL 29 89 54 25

Rensning & maling af tag
Algebehandling
Udskiftning af tagrender
Rensning af tagrender
Rensning & maling af facade
Fliserens
NYHED EFTERISOLERING AF LOFT OG HULMUR
Kontakt os ∙ 29 89 54 25 ∙ odtf@oddertagrens.dk ∙ www.oddertagrens.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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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 ODDER13

Odderkystens Fællesudvalg
har fået ny hjemmeside

Foranlediget af diverse indlæg på sidste års generalforsamling har bestyrelsen etableret en hjemmeside: www.odderkystensfaellesudvalg.dk.
Hensigten med hjemmesiden er dels at samle
alle de informationer, som vores medlemmer har
brug for i relation til Odderkystens Fællesudvalg,
på et sted og dels at etablere en digital platform,
som vores medlemsforeninger hver for sig kan
anvende til kommunikation med sine egne medlemmer.

Grundejerforeningerne kan sende deres informationer til webmasteren gj@edbtotal.dk, som
så oplægger informationer på hjemmesiden. De
fremsendte informationer skal fremsendes som
én fil i pdf format, hvilket er en simpel og let måde
at administrere tingene på.
Der er også mulighed for at lave et link til
foreninger som allerede har en hjemmside.

www.odderkystensfaellesudvalg.dk
14
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Eget Værksted
Vi leverer til dit
Butik siden 2000
Sommerhus 24/7
Uddannet personale
Både Service i huset og hos kunde
Hvidevarer Computer

Mobiltelefoner Radio / TV

Åben
Man-Tors 9-17:30
Fre. 9-18
Lør 9-14

kontor/Møbler

Medbring denne
Annonce og få
10% på Blæk/Kabler
Kontorartikler

Banegårdsgade 15 - 8300 Odder - www.kontorhandel.dk - Tlf: 87-800-709
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Besøg Danmarks ældste

Minigolfbane
Gl. daws isvaffel & soft ice
Stort udvalg af spec. øl, vin & vand
Lette retter, toast & pølser
Stort slikudvalg, kaffe & kage

Skovduevej 188, Saxild, 8300 Odder
Find vores åbningstider på:
www.minigolfbanen.dk
17

Odder hundeskov
Nu er Odder hundeskov en realitet.
Kommunen har stillet et godt 7 ha stort
område til rådighed, syd for Økologiens
have.
Før var det en kornmark, og en lille rågeskov.
Nu et skønt stort indhegnet område med kørefaste stier.
Der er en sø, og den opgravede jord er brugt til
en stor udsigtsbakke.
Skoven er ryddet op, og stier anlagt, dog fortsat
meget vådt i perioder.
Der er også indhegnet en hvalpegård.
Vi er i fuld gang med at sætte planter så der er
nogle gode gemmesteder og flere træer at tisse
på.
18

Det er et stort ønske at bevare hundeskoven ren
og pæn.
Det er derfor en selvfølge, at man rydder op efter
sig selv og sin HUND.
Alle kan benytte Odder Hundeskov. Det koster
årligt "en hund" (kr. 100) i medlemskab.
Ved tilmelding husk at oplyse navn og e-mail.
Som medlem modtager du nyhedsbreve
herunder invitation til arrangementer.
Hvis du synes om vores Hundeskov, er du velkommen til at bidrage med et gavebeløb.
Anvend swipp eller mobil Pay på 81 15 18 74
Nyd stedet med din venlige hund.
Venlig hilsen bestyrelsen i Odder Hundeskov

Indkørsel til hundeskoven fra rørthvej til højvænget.
Følg skiltene med hunden på.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Størrelse på området i hektar:
Antal parkeringspladser:
Ansvarlig:
Skiltning:
Indhegning for hvalpe og små hunde:
Toilet:
Vand til hunden:
Skraldespande:
Agilitybaner:
Bænke/bord:
Vådområde:
Kørestolsegnet:
Egnet for gangbesværede:

7
15
Odder Hundeskov Støtteforening
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
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Norsminde inviterer til fest
for fulde sejl
Billeder fra eget arkiv samt fra Per Hauberg.
Krabbeløb, havnekøkken, sejllads, havnerundfart
og kajakroning står på programmet, når klubber
og foreninger i Norsminde inviterer til Norsminde
For Fulde Sejl, der løber af stabelen 11. juni 2016.
Denne dag vil der være rige muligheder for at
komme tæt på havet både i form af mad og
oplevelser ude i bølgerne. Meget af det er tilmed
helt gratis.
Havneliv med god stemning
Det er 9. år i træk, at Norsminde For Fulde Sejl skydes i gang, og dagen går som sædvanlig i luften
ikke alene for fulde sejl, men med et væld af aktiv-
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iteter. Sejllads med motor eller sejl, krabbeløb,
bålplads, havnerundfart, waterballz, kajakroning
m.m. er hver år en stor succes. Meget af det er
tilmed helt gratis.
På havnepromenaden vil der være mulighed
for at hænge ud i vores fine hjemmelavede
træmøbler - og for at få et godt køb med hjem
fra boderne. Besøgende kan også hænge ud i Ib
Michaels havnekøkken. Der er opsat et lille lokalt
køkken på havnen, hvor der hele dagen arbejdes
på en fantastisk velsmagende krabbebisque.
Lokale bands besøger Norsminde og skruer op
for stemningen på havnen og ved jolleklubben, og restauranterne og klubberne byder som

vanligt på maritime oplevelser til ganen med for
eksempel sildemadder og fiskefrikadeller.
Oplevelser for børn og voksne
Norsminde For Fulde Sejl bliver også spændende set fra børnehøjde. Krabbeløb på krabbeløbsbanen og mulighed for at løbe på vandet
i Waterballz. Vi tænder bål, og børnene kan lave
snobrød og deltage i små konkurrencer.
Kajakklubben tilbyder prøveture i kajakken under
vejledning fra erfarne kajakroere. Det gælder også
for børn fra seks år, hvis de ledsages af en voksen.
Hos Yachtklubben kan man få vind og vand i håret
med en tur i mellem bølgerne i en af klubbens
både.
Det er knap 50 frivillige medarbejdere fra klubberne og foreningerne i Norsminde, som står bag
arrangementet, der varer fra kl. 11:00 til kl. 17:00.

Det er knap 50 frivillige medarbejdere fra klubberne og foreningerne i Norsminde, som står bag
arrangementet, der varer fra kl. 11:00 til kl. 17:00.

Vi dyrker den gode smag
Gårdbutik • Mølleri • Slagteri
Restaurant • Kafferisteri

Information:
Kontakt: Anni Marquard – m: 50 50 24 13
Formand@norsminde-sejlklub.dk
Mere information om aktiviteterne på
www.norsmindeforfuldesejl.dk
Norsminde For Fulde Sejl (NFFS) afholdes hvert år
i juni, og er en del af foreningen Krydsfelt Norsmindes mange aktiviteter
(www.krydsfelt-norsminde.dk).

Bjeragerhougaard
Bjeragervej 35 . 8300 Odder
T 2178 2760 . Frumollersmolleri.dk
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Norsminde
– på vej mod nye tider
Billeder fra eget arkiv samt fra Per Hauberg.
I Norsminde finder du foreningen ''Krydsfelt
Norsminde'', som er en forening stiftet af lokale
beboere i 2013. Foreningens mål er, at engagere
lokale beboere, foreninger og erhverv i en fælles
strategi for området. En strategi, som både kan
fastholde de oprindelige værdier, men som også
kan være med til at skabe ny udvikling i Norsminde.
Krydsfelt Norsminde har i samarbejde med lokale
beboere, foreninger og virksomheder udarbejdet
en visionsplan for området, og er i samarbejde
med Odder Kommune i gang med at udvikle et
grønt partnerskab for Norsminde. Der er mange
drømme for området bl.a. bygning af en ny
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handelsplads, siddepladser ned til vandet, en
naturlegeplads, fitnessredskaber på stranden og
et nyt kajaisætningsted. Der arbejdes også på at
etablere en Natur-P-plads på fjorsiden til opsamling af biler og bådtrailere til aflastning af havnearealer og Norsmindevej.
Hele idekataloget kan downloades eller læses
på http://www.krydsfelt-norsminde.dk
Du kan være med. Som aktivt medlem i bestyrelsen eller udvalg - eller blot som medlem. Lad
dine ideer kom i spil og vær med til at gøre
en forskel. Du kan skrive til Formand@krydsfeltnorsminde.dk hvis du har spørgsmål eller ønsker
at være aktiv i Krydsfelt Norsminde.

J. Tang

E. Pedersen
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K loakservice )

Kontor 8654 7111

ET GODT TIP !

Horsensvej 17 ∙ 8600 Skanderborg
Telefon 86 52 07 05 ∙ Mobil 20 24 77 05
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Din lokale vvs-mand

Din specialuddannede servicemontør bor i dit lokalområde

Vi udføree.r alt indenfor:

• VVS-servic
eværelse.
• Total løsning på nyt bad
sning.
rgilø
ene
ny
på
ing
løsn
al
• Tot
forbedringsforslag.
d
me
• Energitjek af din bolig
ig.
bol
din
af
• Varmeoptimering
• Fjernvarmekonvertering.
• Jordvarmeanlæg.
• Varmepumper.
• Ventilation.
• Solvarme.
• Stoker anlæg.
per, jordvarme-,
• Service på varmepum
og stokeranlæg.
sion
solvarme-, ventilat
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Skovdalsvej 13 • 8300 Odder
Tlf. 8654 4444 • Fax 8654 4426

www.kenskovby.dk
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Vil du fiske fra kyst
eller fra båd langs kysten i
Odder Kommune?
Er du mellem 18 og 65 år, skal du indløse et
fisketegn.
Hvis du er yngre end 18 år eller ældre end 65 år,
er det gratis.
Hvis du fisker uden gyldigt fisketegn, vil du ved
en kontrol blive opkrævet en afgift på 500 kr.

Ved Norsminde havn er der ofte ved tidevandsskifte sild og sej, som kan fanges på sildeforfang.

Lystfiskere fisker med fiskestang – hvad
koster det?
Dagskort – 40 kr.
Ugekort – 130 kr.
Årskort – 185 kr.

Omkring Hou havn fanges der havørred, hornfisk og sidst på sommeren er der et formidabelt
makrelfiskeri fra båd.

Hvis du vil have tilsendt fisketegnet i høj kvalitet,
et grønt plastickort (som et kreditkort), skal du
tillægge 15 kr.
Hvor købes det?
Der er flere forskellige muligheder for at indløse
fisketegnet.
Det kan indløses på posthuset, i udvalgte butikker, eller på internettet.
Hvis du vil indløse fisketegn på internettet, kan
det gøres på www.fisketegn.dk
Når du køber det på internettet, kan dags- og
ugekort fremdateres op til 30 dage.
Hvad bruges pengene til?
Pengene fra køb af fisketegn kommer os alle til
gode. De bliver blandt andet brugt til yngelpleje,
udsætning af fisk (helt fra yngel til småfisk),
restaurering af vandløb og søer, samt andre tiltag
der fremmer fiskeriet.
Du kan læse mere om hvad pengene er brugt til
på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside.
					
Lokale tips:
I forårsmånederne byder kysten på fin hornfisk
fiskeri
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Ved Kysing strand og Hølken camping er der også
udmærket fiskeri efter fladfisk og havørred.

Tag en tur til Alrø, hvor der er i forårsmånederne
er hornfisk på østsiden af dæmningen (husk man
må ikke parkere på dæmningen).
Ved dampskibsmolen på Alrø er der også godt
fiskeri efter hornfiskeri og havørred
Hvis du har spørgsmål til det lokale fiskeri?
Se evt. på Odder Sportsfiskerforenings hjemmeside www.oddersportsfiskerforening.dk
Knæk og Bræk

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

VI ER STADIG DIN
ELEKTRIKER

El-installatør
Peter Bosteen

Alm. EL-installationer
Intelligente installationer
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
Butiks-installationer
Varmepumper
Solceller
Boligventilation
Antenne og parabol

Netværk: Kabel og trådløs
Fiberløsninger/Fiberblæsning
Tyverialarmer
Brandalarmer
Belysning
Hvidevareservice
Køleservice
Termografering
Energibesparelser og rådgivning

Rådhusgade 96 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11 - www.hessellund-el.dk
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Nedsat elafgift for fastboende
i sommerhusområdet

Som fastboende i sommerhusområdet kan man
kan få nedsat afgiften på det strøm, man bruger
ud over 4.000 kwh. pr. år.
ODDERKYSTEN har fra AURA fået oplyst:
"Vi beder, som forsyningsselskab, vores kunder
om at udfylde et skema fra AURA og indsende
det til os, hvorefter vi vil registrere elvarmen i
vores system.
Forinden man henvender sig til os, er det vigtigt
at elvarmen er registreret i BBR.
28

Dette gøres ved at henvende sig til sin kommune,
som herefter vil påføre det i BBR meddelelsen.
Nedsættelsen lyder på i 2015/2016 på 38,30 øre
mod den fulde afgift på 88 øre.
Men som ovenfor beskrevet så er der kun nedsættelse på antal kwh over 4.000."
www.aura.dk
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Husmår på loftet
Flere og flere oplever at få besøg af husmår på
loftet. Tidligere holdt den mest til i små skove og
ældre, stråtækte huse på landet. l dag opleves
husmår ofte i både byernes parcelhuskvarterer og
i sommerhusområder.
Undgå husmår på loftet
Læs mere på Naturstyrelsen hjemmeside om
hvad du selv kan gøre for at undgå husmår på
loftet: http://naturstyrelsen.dk/75551
Hvis det ikke lykkes at fordrive husmåren tilbyder
Odder Jagtforening opsætning af fælder i Odder
Kommune.
Foreningen sørger for levering, opstilling og evt.
tømning af fælden.
Opstilling og tømning af fælden sker i overensstemmelse med gældende love og bekendtgørelser.

Arbejdet med at opstille og tømme fælder er
frivilligt og ulønnet arbejde af jagtforeningens
medlemmer.
Der skal alene betales kørselspenge og eventuelle
udgifter til lokkemad.
Dette
betales direkte til den person, der opsætter og
tømmer fælderne.
For henvendelse vedrørende udlån af Odder
Jagtforenings fælder, kontakt: Erik Thrue, tlf.5128
9579.
Er der mår i dit område, er der også sandsynlighed for, at den "angriber" din bil.
På nye biler er der kommet blødgørere i slangerne,
som måren godt kan lide at bide i. Det dufter
nemlig af fisk!
Der findes hos automekanikere samt i handlen
spray til forebyggelse.
Spørg din automekaniker.

4

stars
AND AMAZING
EXPERIENCES
MONTRA HOTELS

TORVALD KØHLSVEJ 25
8300 ODDER
TELEFON 86 54 47 44
OPHOTEL.DK
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Vi sælger

...fordi vi kan li’ det!

Start dit salg med et gratis EDC Salgstjek
Første skridt på vej mod et vellykket salg er et gratis og uforpligtende EDC Salgstjek
– og tusinder af sælgere kan skrive under på, at det er guld værd.
Sammen gennemgår vi dit fritidshus, og du får en professionel vurdering af forventet
salgspris og overskud.
Ring allerede i dag, og bestil et gratis
og helt uforpligtende salgstjek.

Kurt B.
Svit

Morten Rene
Jakobsen

Nadia Holm
Hansen

Karina
Nielsen

Indehaver

Ejendomsmægler

Ejendomsmægler

Sagskoordinator

Ejendoms Centret A/S
Odder
Beder

Banegårdsgade 3
Beder Landevej 35

E: 830@edc.dk
E: 833@edc.dk

T: 86 54 22 77
T: 86 93 78 33

MASKINUDLEJNING
Ring og hør

Se komplet

nærmere

udlejnings-

på telefon

program på

50 50 12 31

www.brohus.eu
BROHUS APS · GL. BYGADE 3 SAXILD · 8300 ODDER
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kilde: www.ens.dk

Brændeovn, varmepumpe
eller solceller
Brændeovn kontra varmepumpe
En brændeovn bruger, som alle ved, almindeligt
træ til at opvarme husstanden med. Ulempen
ved brændeovne er dog, at varmen kan være
svær at justere/styre. Brændeovne findes typisk i
mindre huse, netop pga. varmen er svær at styre,
og ligeledes fordi man ikke kan opvarme et stort
hus kun med én brændeovn. Derfor sammenligninger vi kun luft til luft varmepumper med
brændeovne og ikke luft til vand.
En luft til luft varmepumpe koster inkl. montering
cirka 20.000 kroner. Brændeovne varierer i pris,
men hvis der skal laves skorsten og monteres alle
nye dele, kommer en brændeovn fra ny op på lidt
over en varmepumpes pris (cirka 20-25.000 kroner). Prisen i både anskaffelse og drift er dermed
nogenlunde den samme for brændeovne og
varmepumper – alligevel er der en vigtig forskel
mellem disse to opvarmningsformer.
Det er bedst for et hus, hvis der opretholdes en konstant varme, og dette kan kun en
varmepumpe sørge for, da brændeovne af gode
grunde ikke kan være tændt, når man ikke er
hjemme. Luft til luft varmepumper er derfor den
mest fordelagtige løsning af disse to – specielt i
små boliger såsom et sommerhus, da man i så
fald kan dække over halvdelen af varmebehovet
igennem denne.

Solceller kontra varmepumpe
Solceller er blevet spået en stor fremtid. Mange
danske husstande har solceller installeret på
deres tage, selvom interessen er faldet lidt efter
2012, hvor regeringen pålagde en afgift på solcelleejere. Varmepumper er ikke ramt af denne
afgift, og er derfor billigere end solceller, selvom
købsprisen cirka er den samme for varmepumper
og solceller.
Besparingsmæssigt betyder afgiften på solceller, at hvor man før i tiden kunne spare omkring
150.000 kroner over en tiårig periode på solceller,
så kan man nu spare langt mindre, hvorfor solceller ikke er nær så attraktive pga. deres forholdsvis
dyre købs- og monteringspris. Da en luft til vand
varmepumpe koster det samme at anskaffe sig
som et solcelleanlæg, vil besparelsen pga. derfor være større her, fordi varmepumper ganske
enkelt er fritaget for afgifter indtil videre.
I øjeblikket forsker man dog i, at solceller og luft
til luft varmepumper i fremtiden kan kombineres,
og dermed dække det totale varmebehov til en
husstand, hvilket disse hver især jo ikke kan i dag.
Når dette engang kommer på markedet, vil der
være mange tusinde kroner at spare på varmeregningen hvert år. Indtil videre er varmepumper
dog en langt billigere og mere effektiv løsning,
simpelthen pga. de afgifter, som er pålagt solceller.

kilde: www.energihjem.dk giver en guide over hvordan du får
tilskud til energirenovering
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Vi søger sommerhuse
til udlejning
I
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Vi er det lokale udlejningsbureau
- tæt på dit sommerhus og tæt på dig
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Pst...

Vi har lejerne
men mangler
sommerhuse
til udlejning

-Udlejes jeres
sommerhus for
Kr. 30.000 er der
Kr. 28.272 til
jer selv
De første

21.000,er skattefrie!

...og ja, det er de
40% af resten også!

Kontakt os for en uforpligtende snak og
udlejningstjek på tlf.: 8780 2600

Hvorfor vælge os?
Fordi udlejning af dit sommerhus skal
være en god oplevelse!
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– også selvom I allerede udlejer jeres sommerhus
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Vores lokale kontorer
Banegårdsgade 3, 8300 Odder

“Gennem mere end 10 år har vi haft den glæde at samarbejde
med Feriepartner Odder-Juelsminde om udlejning af vores sommerhus. Det har vi været meget tilfredse med, idet samarbejdet
foregår gnidningsløst, fleksibelt og professionelt.”
Mogens Videbæk, Sommerhusejer

Odelsgade 36, 7130 Juelsminde
Strandvejen 7, 8400 Ebeltoft
Langgade 11, Tranebjerg, 8305 Samsø

feriepartner.dk
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Omkring Amstrup
Folderen om egnen omkring Amstrup er udgivet
gennem et samarbejde mellem syv mænd, der
alle bor eller har interesse i egnen.
Hent folderen "Omkring Amstrup", i pdf fil på
internettet, og få en 21 sider dejlig beskrivende
oplevelse af folk, flor og fauna i og omkring
Amstrup.
Amstrup´s vartegn - kæmpepoplen, der blev
plantet i 1880 - måtte lide den tort, at blive blæst
omkuld af vinterstormen Gorm i 2015.
Derfor er dette foto, der præger forsiden af
folderen glorværdig.
Læg mærke til størrelsesforholdet mellem pigen
med cyklen, der står ved foden foran poplen.

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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www.horsenslegeland.dk
www.horsenseventcenter.dk

Horsens Legeland og Horsens Eventcenter
byder hermed alle velkommen til timevis af
latter, glæde, sjov, fart, samvær, spænding
og gode oplevelser.
Vi arrangerer fødselsdage, polterabend,
blå mandag og firmaevents m.m.
Hoppeborge, bordfodbold, airhockey, boldhus, trampolin, klatrestativ, rutchebaner,
sumobrydning, spillemaskiner, gratis Wi Fi,
café m.m.m.
NB! Ingen bare fødder i Legelandet, husk strømper.

Entrepriser, børn og voksne:

Åbningstider:

Fredag
Børn ...................................... 60,Voksne ................................. 40,-

Man.-Tir.-Ons.-Tors. . ............. Lukket
Fredag kl. .....................10.00-18.30
Lørdag kl. ....................... 9.00-17.30
Søndag kl. ...................... 9.00-17.30

Happy Hour kl. 17.30-18.30
Børn ...................................... 40,Voksne ................................. 20,Weekendhelligdage-ferier
Børn ...................................... 90,Voksne ................................. 40,Happy Hour kl. 16.30-17.30
Børn ...................................... 50,Voksne ................................. 20,10 turs kort kun kr. ..........800,Kortet kan bruges alle dage
og må gerne deles mellem
flere personer.

I ferier, helligdage og skolefridage:
Åbent alle dage
fra kl. ............................... 9.00-17.30
Børn under 1 år gratis.
Gratis adgang for bedsteforældre
alle normale fredage - ifølge med
børnebørn/barn.
OBS Gælder ikke i skolernes ferie.
Eventcentret:
Åbningstid efter ønske og booking.

Fuglevangsvej 45 · 8700 Horsens · Tlf. 40 50 77 77
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Fællesudvalgets medlemmer samt medlemsnyt
Amstrup Ege Grundejerforening

Grundejerforeningen Bakken

Grundejerforeningen Skovsager
Foreningens arrangementer indledes fredag den
06. maj 2016 med den årlige generalforsamling,
som vi regner med vil blive afholdt på hjemmet.
Generalforsamlingen starter kl. 19.00 og derefter
spisning.
• Dagsorden udsendes
• Vor ryddedag på strandgrunden foreslår jeg søndag den 12. juni 2016 kl. 10.00
• Skt Hans bålet afholdes sammen med Dyngby
Lyng vej og grundejerforening på stranden for
enden af Strandagervej kl. 21.00

Grundejerforeningen Havhusene

Bestyrelsen ønsker vore medlemmer en god sommer.

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-1974

Lillemosegårdens Grundejerforening

Grundejerforeningen Kysing Hage

NFJ Naturist Camping

Grundejerforeningen Kysing Næs

Rude Strand Grundejerforening
www.rudestrandgrundejerforening.dk
Generalforsamling afholdes 3. weekend i juli 2016
se nærmere på hjemmesiden.

Dyngby Hage Grundejerforening
Dyngby Lyngs Vej-og Grundejerforening
Sct.Hans arrangement som sædvane
Generalforsamling 02.07.2016 se opslag på
opslagstavlen
Dyngby Overgårds Grundejerforening
Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
www.kysingnaes1973.odderweb.dk
Generalforsamling afholdes søndag d. 7. august
2016 kl. 10.30 på Norsminde Kro
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Grundejerforeningen Skovgårdsparken

Besøg

Saxild Strand Grundejerforening
Saxild Strands Ejerlaug
Spøttrup Strands Grundejerforening
Strandparkens Grundejerforening

★

Økologiens Have
Få en god oplevelse og en dejlig dag for hele familien i
Nordens største økologiske besøgs- og demonstrationshave. Café, butik, gode legemuligheder, klappedyr og et
væld af forskellige planter på et 12 ha stort areal i Odder.

www.okologienshave.dk . Rørthvej 132 . 8300 Odder
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Kystvejen 8, Saksild Strand • Tlf. 86 55 83 48
– Stedet hvor De spiser godt i hyggelige
omgivelser – tæt ved stranden...!

Besøg også "Vaffelhuset"
Åben dagligt i sæsonen – Velkommen!
www.restaurant-bondehuset.dk
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Restaurant
Restaurant
Restaurant

Himmel&&
&Hav
Hav
Himmel
Himmel
Hav
– Det intime sted – med den fantastiske udsigt!

– Det
– Det
intime
intime
stedsted
– med
– med
den den
fantastiske
fantastiske
udsigt!
udsigt!

Hold din fest her, eller få maden
leveret fra vores dejlige køkken.

Kontakt Restaurant Himmel & Hav:
Kystvejen 200 · 8300 Odder
kontakt@restauranthimmeloghav.dk
Kontakt
Kontakt
Restaurant
Himmel
Himmel
& Hav:& Hav:
Du kanRestaurant
også følge
os på
facebook:
www.facebook.com/himmeloghav
Kystvejen
Kystvejen
200 · 8300
200 · Odder
8300 Odder

Hold
din
Hold
fest
din
her,
fest
her,
eller
maden
få maden
Bordbestilling
T: 86
54 eller
40
80få
Selskabsaftaler
T:fra
40vores
46 48 44
leveret
leveret
fra vores
dejlige
dejlige
køkken.
køkken.

kontakt@restauranthimmeloghav.dk
kontakt@restauranthimmeloghav.dk
Du kanDu
også
kan
følge
også
os
følge
på os
facebook:
facebook:
Tilmeld
dig
Himmel
&på
Havs
kundeklub
Bliv opdateret med lækre menuer,
www.facebook.com/himmeloghav
www.facebook.com/himmeloghav

Bordbestilling
Bordbestilling
T: 86 54
T: 86
40 54
8040 80
Selskabsaftaler
Selskabsaftaler
T: 40 46
T: 40
48 46
44 48 44

spændende events og gode tilbud.
Scan koden her:

Tilmeld
dig Himmel
& Havs
Tilmeld
dig Himmel
& kundeklub
Havs kundeklub
Bliv opdateret
med lækre
menuer,
Bliv opdateret
med lækre
menuer,
spændende
eventsevents
og gode
spændende
ogtilbud.
gode tilbud.
Scan koden
her: her:
Scan koden

www.restauranthimmeloghav.dk

Brunch lørdage og søndage – husk bordbestilling.
Smedenes Vikingemarked
04-05. juni
2016.
Fængslende
FeRIedAge
–www.restauranthimmeloghav.dk
Følg
os på hjemmeside og facebookprofil,
www.restauranthimmeloghav.dk
hvor vi annoncerer arrangementer
Med venlig hilsen Restaurant Himmel og Hav

Fængslende
Fængslende
FeRIedAge
FeRIedAge

!!!
GODKENDT
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Adresseliste Vand • www.oddervandraad.dk
Amstrup Ege Vandværk
Formand:
Næstformand og Sekretær:
Kasserer:
Teknisk Tilsyn:

Per Højgaard, Alrøvej 124, Amstrup, 8300 Odder
tlf. 8655 1701 eller 2046 5317, mail: amstrupsvineavl@post.tele.dk
Jørn Fogh, Amstrup Vestergade 19, 8300 Odder tlf. 8655 1795
mail: amstrup19@pc.dk
Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5, 8300 Odder
tlf. 8655 9210 eller 2029 8384, mail: bfmbulldog@mail.dk
Henning V. Madsen, Skolegade 60, Hou, 8300 Odder,
tlf. 8655 60187 eller 2012 4064, mail: hvmadsen@turbopost.dk

Dyngby Strand Vandværk
Formand:
Flemming Jensen, Kildeager 13, 8751 Gedved
tlf. 2361 0048 eller 4013 1248, mail: lillykarup13@gmail.com
Sekretær:
E. Størum, tlf. 5057 8165
Kasserer:
N.Sørensen, tlf. 2064 3518
Værkpasser:
Ove Neess, tlf. 5151 2190
Bogholder:
Kirsten Fenge, tlf. 8654 2761, kirstenfenge@gmail.com
Teknisk Tilsyn:
Hou VVS, Lars Beck Pedersen, Lars tlf. 2012 9066 eller Jens 2361 5152
Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.
		
Formand:
Kaj Bryder,tlf. 8693 2472, mail: kaj.bryder@teknologisk.dk
Kasserer/forretningsfører:
Palle Thøgersen, tlf. 8693 3839, mail: kysingvand@mail.dk
Sekretær:
Morgen Brødbæk Sørensen, tlf. 4064 9944
Teknisk leder:
Anders Laursen, tlf. 2244 8845 henvendelse ved brud m.v.
Andre opgaver:
Lars Chr. Eriksen, tlf. 8693 3732
Teknisk Tjeneste:
Hou VVS, Lars Beck Pedersen, Lars tlf. 2012 9066 eller Jens 2361 5152
Odder Forsyningsselskab I/S, Skovdalsvej 8, 8300 Odder
www.ofsis.dk
tlf. 8656 1020
mail: info@ofsis.dk
Odder Vandværk har fælles administration og drift med
Odder Varmeværk på Skovdalsvej 8, 8300 Odder.
Al daglig drift og administration varetages af Odder Forsyningsselskab og alle
henvendelser vedrørende vand og fjernvarme indenfor forsyningsområdet skal derfor
ske til Odder Forsyningsselskab.
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Affald i dit sommerhus
Som kunde hos Renosyd har du mulighed for, at vælge lige præcis den
størrelse beholder som du har brug for til dit restaffald og emballage.
Renosyd tilbyder følgende beholderstørrelser:
Renosyd
værdibeholder

Renosyd
værdibeholder

Renosyd
værdibeholder

Renosyd
værdibeholder

107 x 48 x 54 cm
(h x b x d)

107 x 55 x 69 cm
(h x b x d)

107 x 58 x 73 cm
(h x b x d)

117 x 82 x 78 cm
(h x b x d)

140 l

190 l

240 l

400 l

I særlige tilfælde kan 660 liters og 770 liters beholdere bestilles. Kontakt os gerne.
Læs mere om priser på vores hjemmeside under fanebladet priser.

Tømninger

Vi tømmer din restaffaldsbeholder en gang om måneden i januar, februar,
marts, september, oktober, november og december. Samt hver 14. dag i
april, maj, juni, juli og august.
Derudover kan der tilkøbes ugetømning i juni, juli og august.
Se dine tømmedage i Renosyds App eller på www.renosyd.dk.

For meget affald?

Har du ekstra restaffald, du gerne vil af
med efter en fødselsdag eller sommerfest, kan du købe et digitalt sækkemærkat i Renosyds App eller på renosyd.dk.
Brug en almindelig sort eller klar sæk,
sæt koden på sækken, og stil den ved
siden af beholderen på tømningsdagen.
Koden koster 25 kr. Alternativt kan
du bestille en ekstra tømning af din
beholder.
DOWNLOAD
RENOSYDS APP
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Renosyd i/s · Norgesvej 13 · 8660 Skanderborg · Telefon: 8652 5211

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

Rådhusgade 2
8300 Odder
Tlf.: 8654 2666

Se mere på www.nybolig.dk

Den bedste handel får du hos den lokale mægler...
ag 10-17 og

Mandag-fred

Frit efter det gamle
kinesiske ordsprog:

4

søndag 11-1

”Gå ikke over åen
efter vand...”

- skal vi også sælge for dig?
Norsminde
Ejendomsfirma

v/ Lars Isaksen, ejendomsmægler
Norsmindevej 197, 8340 Malling
 8693 3211 - 4011 2332
 norsminde.ejendomsfirma@mail.dk
 www.norsmindeejendomsfirma.dk
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Skovdalsvej 8
8300 Odder
Telefon:
8656 1020
E-mail:
info@ofsis.dk
Hjemmeside: www.ofsis.dk

Odder
Vandværk A.m.b.a.
A.m.b.a. informerer
Odder
Vandværk
informerer

Odder Vandværk
Priser
for 2016 A.m.b.a. informerer

Vandprisen i 2016

kr./m3 ekskl. moms
kr./m3 inkl. moms
7,00
8,75
3
5,86
kr./m
ekskl. moms
kr./m37,33
inkl. moms
0,39 7,00
0,49
8,75
7,33
13,25 5,86
16,56

Variable driftsbidrag:
orbrugspris
Vandprisen i 2016
Afgift på ledningsført
vand (stat)
Variable driftsbidrag:
Drikkevandsbidrag
(stat/kommune)
Forbrugspris
amlet prisAfgift på ledningsført vand (stat)

Drikkevandsbidrag (stat/kommune)
Samlet pris
aste driftsbidrag:

Målerstørrelse:

0,39
13,25

0,49
16,56

kr. ekskl. moms

Faste driftsbidrag:
m3
Qn 1,5/2,5 Målerstørrelse:

kr. inkl. moms

kr. ekskl. moms
600,00

3

Qn 1,5/2,5 m

Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand A/S

kr. 750,00
inkl. moms

600,00

750,00

Afledningsafgift opkræves af Odder Spildevand A/S

Vandkvalitet
og vandanalyse
Vandkvalitet
og vandanalyse

Vandkvalitet
og vandanalyse
henhold Itil
”Bekendtgørelse
om vandkvalitet
ogogtilsyn
med vandforsyningsanlæg”
vandforsyningsanlæg”
skal der hvert
tiltil”Bekendtgørelse
omom
vandkvalitet
tilsyn
med
skal der
Ihenhold
henhold
”Bekendtgørelse
vandkvalitet
og tilsyn
med
vandforsyningsanlæg”
skal der hvert
r udføreshvert
en årrække
vandanalyser,
ligesom
der der
en
gang
om
åretskalskal
gives
oplysninger
til
udføres
en
række
vandanalyser,
ligesom
en
gang
om
året
gives
oplysninger
til
år
udføres
en
række
vandanalyser,
ligesom
der
en
gang
om
året
skal
gives
oplysninger
til
andværkets
forbrugere
om vandkvaliteten.
Vandkvaliteten overvåges fra vandet kommer op af
vandværkets
forbrugere
om
vandkvaliteten.
vandværkets forbrugere om vandkvaliteten. Vandkvaliteten overvåges fra vandet kommer op af
orden og Vandkvaliteten
til
det
kommer
ud
af
hanen
hos
forbrugeren.
Vandet,
der
leveres
til
forbrugerne,
lever
op
overvåges
kommer
op af jorden Vandet,
og til detder
kommer
udtilafforbrugerne,
hanen hos lever op
jorden og til det
kommerfra
udvandet
af hanen
hos forbrugeren.
leveres
l myndighedernes
krav.
forbrugeren.
Vandet, der
leveres til forbrugerne, lever op til myndighedernes krav.
til myndighedernes
krav.

Parameter
værdier
Parameter EnhedEnhedMålteMålte
værdier Krav
Krav
Hårdhed

Hårdhed

pH

pH

Jern

Jern

Mangan

Mangan

Klorid
Fluorid
Nitrat

Klorid
Fluorid
Nitrat

ºdH

13 – 15
13 – 15

IntetIntet
kravkrav

Værk
Værk

-

-

7,2 – 7,4
7,2 – 7,4

7,0
– 8,5
7,0 –
8,5

Net/forbr.
Net/forbr.

mg Fe/l mg Fe/l

< 0,01< 0,01

maks.
maks.
0,2 0,2

Net/forbr.
Net/forbr.

mg Mn/lmg Mn/l
mg Cl/l

< 0,005
< 0,005
22 – 32

maks.
maks.
0,020,02

Værk
Værk

mg Cl/l
mg F/l

mg F/l

mg NO3 /l

Værk

0,23 – 0,29

maks. 1,5

Værk

maks.
50
maks. 250

Værk
Værk

< 0,65 – 0,97

mg NO3 mg
/l SO /l < 0,65 – 28
0,97
– 74
4
mg
SO
/l
28
–
74
4
Total fosforindhold
mg P/l
< 0,01
Total fosforindhold
Coliforme bakterier mg P/l
antal/100 ml < 0,01
Ikke målelig
mlIkke målelig
Ikke målelig
antal/100antal/100
ml

Kimtal ved 37° Cantal/100 antal/ml
<1
ml
Ikke målelig
Kimtal vedKimtal
37° C ved 22° C antal/mlantal/ml
<1 <1–4

E. coli

antal/ml

Værk

maks. 250

0,23 – 0,29

Sulfat

Kimtal ved 22° C

maks. 250

22 – 32

Sulfat

E. coli
Coliforme bakterier

Lokalitet
Lokalitet

ºdH

<1–4

maks. 1,5
maks. 50

Værk

Værk

maks.
2500,15
maks.

Værk
Værk

maks.
Ikke0,15
målelig

Værk
Værk

målelig
IkkeIkke
målelig

Værk
Værk

maks. 5
Ikke målelig

Værk
Værk

maks.
maks.
5 200

maks. 200

Net/forbr.
Værk

Net/forbr.

Odder Vandværk indvinder vand i områderne ved Boulstrup og Fillerup, og leverer vand til

forbrugerne
i Odder
og omegn,
herunder Rude
Strand, og
Saksild
Strand
og Spøttrup
Odder
Vandværk
indvinder
vand i områderne
ved Boulstrup
Fillerup,
og leverer
vand til Strand, samt
Odder Vandværk
indvinder
vand
i områderne
vedi alt
Boulstrup
og Fillerup, og leverer vand til
vandværkerne
i Neder
Randlev
og Hou.Rude
Vi har
5.200
andelshavere.
forbrugerne
i Odder
og omegn,
herunder
Strand, ca.
Saksild
Strand
og Spøttrup Strand,
orbrugerne i Odder og omegn, herunder Rude Strand, Saksild Strand og Spøttrup Strand, samt
samt vandværkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 5.200 andelshavere.
andværkerne i Neder Randlev og Hou. Vi har i alt ca. 5.200 andelshavere.
Scan QR-koden
Adresse:
OdderQR-koden
Vandværk A.m.b.a.
Scan
med din smartphone
og besøg vores hjemmeside for yderligere
Scan QR-koden
Skovdalsvej og
8 gode råd om drikkevand.
information
Scan QR-koden
Scan QR-koden med din smart8300 Odder
Scan QR-koden
med din smartphone
besøgvores
vores
hjemmeside for yderligere
phoneog
og besøg
hjemmeTelefon:
8656 1020
information og gode råd om drikkevand.
side for yderligere information
E-mail:
info@ofsis.dk
og gode råd om drikkevand.
Hjemmeside: www.ofsis.dk
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Skovdalsvej 8
8300 Odder
Telefon: 8656 1020
E-mail: info@ofsis.dk
Skovdalsvej
8
Hjemmeside: www.ofsis.dk

Alt i murer, tømrer
malerarbejde udføres

Murer

Tømrer

Maler

www.jctegnogbyg.dk · Tlf. 8654 1818 · Mob. 2372 5207
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Oversigt over formænd, sekretærer,
Amstrup Ege Grundejerforening
formand
Viggo Eslund, Sattrupvej 2, 8752 Østbirk
næstform.
Villy M.Jensen, Alrøvej 111, 8300 Odder
sekretær
Torben Laursen, Dalvangen 8, th, 8270 Højbjerg
kasserer
Jørgen Eskildsen, Rørsangervej 1, 8300 Odder
tek tilsyn
Henning V.Madsen, Skolegade 60, Hou, 8300 Odder

2016 2687
viggo.eslund@post.tele.dk
8655 1882			
8627 4764			
2277 3918			
2012 4064			

Dyngby Hage Grundejerforening
formand
Steen Pedersen, Elleparken 20, 8520 Lystrup
sekretær
Kjeld Skau, H.C.Ørssteds Vejl 6A, 8260 Viby J
kasserer
Tove Oldam, Vester Tværvej 28, 8920 Randers NV

2469 4520
8738 0201
5052 3167

elleparken20@gmail.com
kjeld@skau-net.dk
to@pharmakon.dk

Dyngby Lyngs Vej -og Grundejerforening
formand
Flemming Jensen, Kystagervej 1, Dyngby Str., 8300 Odder
sekretær
Kurt Vilstrup,Schönausvej 8, Dyngby Strand, 8300
næstform.
Rikke Dahl, Spongsvej 2, Dyngby Strand, 8300 Odder
kasserer
Verner Kristensen, Strandagervej 15, Dyngby Str., 8300 Odder

4013 1248/2362 0048
5124 0302
2238 4333
6075 1637

lillykarup13@gmail.com
kurt.vilstrup@gmail.com
rikkedahl@gmail.com
vitus-k@outlook.dk

Dyngby Overgårds Grundejerforening
formand
Finn Mølkjær. Chr.Wærumsgade 22,3.th, Aarhus
3084 4010
kasserer
Rikke Harrit 			

moelkjaer@privat.dk
rha@stofanet.dk

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
formand
Palle Sørensen			
kasserer
Lene Fogh Hansen, Snærildvej 116, 8300 Odder
4079 2600

pas3393@gmail.com
leneogknud@hansen.mail.dk

Grundejerforeningen Bakken
formand
Ejvind B.Jensen, Riistoft 5, 6000 Kolding
4082 1663
Ejvindb@stofanet.dk
sekretær
Torsten Snedker, Snekkeager 3		
tosnedker@mail.dk
kasserer
Niels Kristensen, Snekkeager 1				
Grundejerforeningen Havhusene
formand
Carsten Lykke, Saloparken 335, 8300 Odder
4021 3837
næstform.
Niels Angaard, Jarlsmindevej 62, Stautrup, 8260 Viby
4056 6726
kasserer
Torben Gammelgård Hansen, Rathlousgade 17, 8300 Odder 2944 6892

til.lykke@phelix.dk
niels.angaard@stofanet.dk
tgh@topdanmark.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-1974
formand
Joan Hingeberg, Chr.Christensensvej 28, 8300 Odder
4056 1111
jh@jobmaster.dk
sekretær
Anna K. Østergaard,				
kasserer
Leif Gjötz Christensen,
2096 0339
leifgjoertz@yahoo.dk
Grundejerforeningen Kysing Hage
formand
Thorkild Daugaard,Bygholm Parkvej 69, 8700 Horsens
næstform.
Palle Thomsen, Skådehøjgårdsvej 56. 8270 Højbjerg
kasserer
Ib Bjerregård Pedersen, Thorasvej 91, 8300 Odder

2720 4787
thda@stofanet.dk
8627 1701/2171 0611 ptb@pbtas.dk
2012 0054
ibogbirtha@gmail.com

Grundejerforeningen Kysing Næs
formand
Poul Erik Hansen, Strandparken 27, 8000 Aarhus C
sekretær
Allan Tønnesen, Fenrisvej 13, Gram,8660 Skanderborg
næstform.
Knud Madsen, Valmuevej 38, 8700 Horsens
kasserer
Max Andersen, C.H.Ryders Vej 21, 9210 Aalborg SØ

8619 9194/4063 9194 masterconsult@mailme.dk
8657 1836/2929 8778		
7564 1208/4111 1207		
9814 0243/4010 6099 maxbruno@andersen.mail.dk

Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
formand
Ole Nielsen, Tingsskov Allé 71, 8310 Tranbjerg
sekretær
Lise Lotte Kjelsmark, Blåhøjtoften 60, 8260 Viby
kasserer
Inger Spence, Kvædevej 35, 8270 Højbjerg

8629 3331/2170 5454 ole.nielsen@nexans.com
8628 1628/4084 4860 lotte@jlgruppen.dk
8627 5389/2262 5614 ingerspence@gmail.com
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næstformænd, kasserere, tlf., email!
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
formand
Ebbe Johnsen, P.Baatrupsvej 17, 8300 Odder
2337 6922
næstform.
Carsten Juste 		
2028 7114
sekretær
Ole Grønne, Borgvold 1, 8260 Viby J		
kasserer
Knud Høgh Knudsen, Karen Maries vej 5, 8300 Odder
2070 9400

ebbejohnsen@hotmail.com
carsten.juste@post.tele.dk
og@dm.dk
mail@hoegknudsen.dk

Grundejerforeningen Skovgårdsparken
formand
Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5, 8300 Odder
kasserer
Britta Lundtoft, Skovgårdsparken 43, 8300 Odder
næstform.
Bjarne Pedersen,. Vads Møllevej 21, Sondrup, 8300

8655 9210/2029 8384 bfmbulldog@mail.dk
2064 0111
		
8655 0105/4072 8420		

Grundejerforeningen Skovsager
formand
Kaj Oleander Nielsen, Midtagervej 18, Dyngby str.8300
kasserer
Susanne Eriksen, Egevænget 4, 8310 Tranbjerg
sekretær
Marianne Vengsgaard, Løjenkærvej 2, 8300 Odder

2449 0575
kon@email.dk
8629 5363			
8692 8437			

Lillemosegårdens Grundejerforening
formand
Jens Christian Klibo 8614 4449
sekretær
Erik Svejgaard, Dalvangen 59, 8270 Højbjerg
kasserer
Johan S. Petersen, Olaf Rudes Vej 11 A,8270 Højbjerg

4041 9520
jck@pwc.dk
8627 5724/2361 1101 svej@adslhome.dk
7589 0898/2323 5982 johan.petersen@hedensted.dk

NFJ Naturist Camping
formand
Henrik Johansen, Krusborgvej 6,7361 Ejstrupholm
kasserer
Lilian Bredgaard, Virklundvej 48, 8600 Silkeborg

2942 1948
2459 9103

Rude Strand Grundejerforening
formand
Niels-Urik Bugge, Egelunden 26, 8300 Odder
næstf.
Erik Hedegaard, Skovlunden 1, Rude str., 8300 Odder
kasserer
Vagn Christensen, Højvænget 226, 8300 Odder

8654 3188/3082 3188 nubugge@gmail.com
8654 2020/3025 9089 erhe@mail.tele.dk
3012 9447
vagnogjytte@gmail.com

Saxild Strand Grundejerforening
formand
Peder Abrahamsen, Ringvænget 5, 8722 Hedensted
4019 1641
sekretær
Alice Thora Sundahl, Odensevej 167, 5500 Middelfart		
kasserer
Knud Sørensen,Plantagevej 205, Saksild,8300 Odder		

formand@nfj.dk
kasserer@nfj.dk

pederabrahamsen@hafnet.dk
thora1@stofanet.dk
ragnhild.knud@privat.dk

Saxild Strands Ejerlaug
formand
Gunner Jørgensen, Hybenvej 17, 8300 Odder
kasserer
Villy Jeppesen, Kirkeager 3, 8300 Odder
næstform.
Else Marie Hulemose, Posmosevej 13, 8300 Odder

2424 0966
gj@edbtotal. dk
3013 3614
		
2561 0886			

Spøttrup Strands Grundejerforening
formand
Ruben Andersen, Pilevænget 2, 8300 Odder
næstform.
Benny Pedersen, Funder Skovvej 4, 8600 Silkeborg
sekretær
Ole Kirkegård, Præsteengen 3, 8653 Them
kasserer
Grete Jensen, Ternevej 10, 8300 Odder

8654 2556/4041 8654 rubianruben@gmail.com
8685 1878			
4062 6741			
2945 5406
grjekabj@mail.tele.dk

Strandparkens Grundejerforening
formand
Torben Petersen, Østergaardsvej 2, 8464 Galten
2127 7270
elinkrarup@gmail.com
sekretær
Arne Larsen, Strandparksvej 59, Saksild, 8300 Odder
7564 8126/5261 2426 saksildlarsen@gmail.com
kasserer
Bent Lind Kristensen, Vandværksvej 15, Torrild, 8300
4017 1025
lind@torrild.dk
						

45

Tømrerarbejde & totalentreprise
samt byggerådgivning

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

Alt til byggeri og
vedligeholdelse af boligen

STARK Odder
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050
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NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SommerhusET
SYGDOM OG ULYKKE
Alarmcentral ...............................................................................112
Politi......................................................................................................114
Politi, nærpoliti i Odder
Rådhusgade 40, 8300 Odder .............................8656 1448
Politi, Aarhus
Ridderstræde 1,8000 Aarhus C..........................8731 1448
Odder Apotek
Rosensgade 14, 8300 Odder...............................8654 1009
Løveapoteket
Store Torv 5, 8000 Aarhus C.................................8612 0022
FALCK
vejhjælp - abonnement..........................................7010 2030
LÆGEVAGTEN
Region Midtjylland......................................................7011 3131
FERIE, TRAFIK OG REJSER
Odder Banegård-DSB
Banegårdsgade 3,8300 Odder...........................7013 1415
Feriepartner Odder-Juelsminde
Banegårdsgade 3,8300 Odder...........................8780 2600
www.visitodder.dk
EL OG VAND
El: AURA INSTALLATION DØGNVAGT
Knudsminde 10,8300 Odder...............................8792 5511
Vand: Odder Forsyningsselskab
Skovdalsvej 8, 8300 Odder....................................8656 1020
OFFENTLIGE KONTORER
ODDER KOMMUNE
Rådhusgade 3, 8300 Odder.................................8780 3333
ANNONCØRER
AURA energi
Knudsminde 10.............................................................8780 1177
AK COMPUTERS
Banegårdsgade 15......................................................8780 0709
Breinholt Service & Montage ApS
Søndervej 9,......................................................................2960 1501
Brohus ApS
Gl. Bygade 3, Saksild...................................................5050 1231
Dustex
Mariendalsvej 13...........................................................8634 4583
EDC Ejendoms Centret A/S
Banegårdsgade 3.........................................................8654 2277
Feriepartner Odder -Juelsminde
Banegårdsgade 3.........................................................8780 2600
Fru Møllers Mølleri og Restaurant
Bjeragervej 35..................................................................6160 0361

Hessellund El A/S
Rådhusgade 96..............................................................8654 2911
Horsens Legeland
Fuglevangsvej 45..........................................................4050 7777
Hov VVS -E.Beck Pedersen ApS
Lærkevej 42, Hou..........................................................8655 6205
I/S Odder Forsyningsselskab
Skovdalsvej 8....................................................................8656 1020
I/S Reno Syd
Norgesvej 13, 8660 Skanderborg....................8652 5211
Ken Skovby VVS
Saloparken 301...............................................................8654 4444
Kloakmesteren i Odder
Lyngvejen 1, Dyngby................................................2142 6022
Kvickly
Nørregade 6.....................................................................8780 2870
Minigolfbanen
Skovduevej 118, Saksild Strand.........................8655 8579
Møllegården
Alrøvej 382, Alrø.............................................................8655 2083
Norsminde Ejendomsfirma
Norsmindevej 197.......................................................8693 3211
Nybolig Odder
Rådhusgade 2.................................................................8654 2666
OBS JC Tegn & Byg
Strandvejen 133, Rørth............................................8654 1818
Odder Kloakservice Aps
Balshavevej 97.................................................................8654 0857
Odder Parkhotel
Torvald Køhlsvej 25.....................................................8654 4744
Odder Tag & Facaderens ApS
Mørupsvej 12...................................................................2989 5425
Odder Transportservice ApS
Balshavevej 97.................................................................8654 7111
Restaurant Bondehuset
Kystvejen 8, Saksild Strand....................................8655 8348
Restaurant Himmel og Hav
Kystvejen 200..................................................................8654 4080
Selandia Cykler ApS
Rådhusgade 5.................................................................8654 0372
STARK Odder Trælast og Byggecenter
Banegårdsgade 27......................................................8654 0088
Tømrer og Snedkerfirmaet
Strandvejen 35, Saksild.............................................8655 8899
Henrik Tranum................................................................4033 2862
Kim Jørgensen................................................................4041 6207
Tømrermester Christian Stougaard ApS
Hedemarksvej 36..........................................................2212 6013
Vandhalla Egmont Højskolen
Villavej 25, Hou...............................................................8781 7900
VVS og Blik Jens-Marius Madsen
Horsensvej 17, Skanderborg...............................2024 7705
Økologiens Have
Rørthvej 132.....................................................................2496 3015
Østjysk Ventilaton og Varmepumpeservice
Banegårdsgade 14......................................................4243 6500

Amstrup Ege Grundejerforening
Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening
Dyngby Overgård Grundejerforening
Dyngby Hage Grundejerforening
Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage
Grundejerforeningen Kysing Næs Nord
Grundejerforeningen Kysing Næs
Grundejerforeningen Kysing Næs af 22/10-74
Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973
Grundejerforeningen Skovsager
Grundejerforeningen Bakken
Grundejerforeningen Havhusene, Boulstrup Strand
Kysing Hage
Lillemosegårdens Grundejerforening
NFJ Naturist Camping
Rude & Saksild Strands Hus- og Grundejerforening
Saxild Strand Grundejerforening
Saxild Strands Ejerlaug
Strandparkens Grundejerforening
Spøttrup Strands Grundejerforening
Skovgårdsparkens Grundejerforening

