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Det er 20. gang jeg på bestyrelsens vegne skal 
aflægge beretning om Odderkystens Fællesud-
valgs virksomhed i det forløbne år.
Bedømt efter antallet af bestyrelsesmøder har 
det været et stille år, idet vi i årets løb kun har 
afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor vi dels har drøftet 
de emner, som kom frem på sidste generalfors-
amling og dels har været optaget af forenin-
gens daglige drift, især arbejdet med at indsamle 
stof – og tegne annoncer til vores medlemsblad  
”ODDERKYSTEN”. Man må imidlertid huske på, at 
langt størstedelen af de fleste bestyrelsesmedlem-
mers arbejde foregår imellem møderne, og set i 
det lys har det været et travlt år.
Foreningen er blevet registreret med eget CVR.
NR. og dermed skattepligtig af en del af vores 
overskud, og annonceomsætningens størrelse har 
betydet, at vi er blevet momspligtige.
Som I kan se i regnskabet er det igen i år lykkedes 
at skabe et flot overskud på at producere  bladet. 
Overskuddet skyldes primært den store annon-
ceindtægt på i år næsten 74.000 kroner.

Bladet er igen i år trykt i 3000 eksemplarer, således 
at vi fortsat også kan uddele bladet til som-
merhusejere i Norsminde samt ved Ajstrup og  
Mariendal Strand, ligesom Odder Kommune samt 
egnens ejendomsmæglere og udlejningsbureau-
er får et antal blade til udlevering.
Vi har i årets løb kun modtaget een ”projektan-
søgning”, nemlig fra Grundejerforeningen Kysing 
Hage, der anmodede om et tilskud på 25% af 
en udgift på 15.200 kroner til fældning af ca. 
halvdelen af ammetræerne i den for nogle år siden 
anlagte skov på Kysing Næs.
Bestyrelsen besluttede at efterkomme ansøg-
ningen.
På sidste års generalforsamling omtalte jeg Vind-
mølleprojektet på Mejlflak, der endnu ikke er 
opgivet af European Energy, der som bekendt 
indgav ansøgning om etableringstilladelse den 
29. december 2016 – altså to dage før en ny 
lov havde givet kommunerne indsigelsesret mod 
sådanne projekter.
Energistyrelsen, der løbende har anmodet Euro-
pean Energi om at komme med supplerende 
oplysninger om en lang række forhold omkring 
projektet, har den 26. januar meddelt, at den 
endelige beslutning om projektet forventes truffet 
i løbet af foråret 2018.
Det kan endvidere oplyses, at projektet er blevet 
mindre rentabelt, idet muligheden for at få stats-

tilskuddet på 25 øre pr. produceret kilowatttime 
angiveligt bortfaldt den 20.februar 2018, fordi 
møllerne endnu ikke var opstillet.
Der er stadig livlig aktivitet på vores hjemmeside: 
www.odderkystensfaellesudvalg.dk. Her kan I til 
hver en tid indhente en stor del af de information-
er, som I har brug for både i relation til Odderkys-
tens Fællesudvalg og i relation til vores medlems-
foreninger. I er også velkomne til at bidrage med 
”materiale” til hjemmesiden.

På sidste års generalforsamling kunne jeg med 
stor tilfredshed fremvise en endelig tilladelse til at 
opstille 19 bænke langs Odderkysten.
Bænkene er herefter sat i produktion hos Odder 
Produktionsskole.
De bliver udført i Douglas-træ, som angiveligt 
er meget vejrbestandigt, og ca. halvdelen af 
bænkene er allerede færdige. De ser meget solide 
og fine ud, og alle bænkene forventes opsat ”når 
frosten er af jorden”, formentlig i løbet af marts 
eller begyndelsen af april måned.

Foranlediget af en henvendelse fra et af vore 
medlemmer angående betaling af vandafled-
ningsbidrag ved ”utilsigtet vandspild” som følge 
af ledningsbrud og lignende har jeg været i 
forbindelse med Samn, der ikke ser sig i stand til 
at fragå sædvanlig praksis om kun at godtgøre 
vandafledningsbidrag for vandspild ud over de 
første 170 m3, uanset om man kun har et årligt 
normalforbrug på nogle få kubikmeter. Der er 
således rigtig god grund til løbende at holde øje 
med sin vandinstallation.

Husk at Odderkystens Fællesudvalg stadig har 
en ”bestyrelsesansvarsforsikring”, som dækker 
både fællesudvalgets – og de enkelte grunde-
jerforeningers bestyrelsesmedlemmers bestyr-
elsesansvar, men ikke ansvar i forbindelse med, at 
bestyrelsesmedlemmer reparerer veje, opsætter 
badebroer eller lignende. Det kræver en erhvervs-
ansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring.
Vi har indhentet tilbud på en kollektiv ”udgave” af 
begge forsikringstyper, som vil blive ”fremlagt” til 
drøftelse på generalforsamlingen.

Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne 
ønske jer alle en rigtig god, lang og solrig sommer.

Niels-Ulrik Bugge, 
Formand

Bestyrelsens beretning som aflægges på generalforsamlingen 
mandag den 23. april 2018 i Odderkystens Fællesudvalg.

Formandens beretning
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Saksild Strand Ejerlaug er en af de 
grundejerforeninger langs Odd-
erkysten, som har valgt at tilmelde 
sig AURA Sponsorstrøm. De håber, 
at mange medlemmer vil tilmelde 
sig, så foreningen kan få en ekstra 
økonomisk indsprøjtning. 

Da formanden for Saksild Strand Ejerlaug, Gun-
ner Jørgensen, hørte om AURA Sponsorstrøm 
gennem en af de andre grundejerforeninger ved 
Odderkysten, kunne han med det samme se, at 
tilbuddet også var noget for deres forening.

”Mange af vores medlemmer var allerede kunder 
hos AURA i forvejen, så jeg tænkte, at vores 
medlemmer nemt ville kunne se det fornuftige 
i at skifte til AURA Sponsorstrøm”, siger Gunner 
Jørgensen. 

AURA Sponsorstrøm er et tilbud til alle 
foreninger; grundejerforeninger, sports-
foreninger, og andre typer foreninger, som 
ønsker sig flere penge til deres arbejde. Det er 
gratis for foreningen, og nemt at tilmelde sig via 
AURA Energis hjemmeside aura.dk. 

Bestyrelsen i arbejdstøjet
Gunner Jørgensen og resten af bestyrelsen for 
Saksild Strand Ejerlaug var allerede tidligt klar 
over, at det krævede noget arbejde fra bestyr-
elsen, at få foreningens medlemmer til at støtte 
op og købe AURA Sponsorstrøm.

”Vi forklarede fordelene ved Sponsorstrøm på 
vores generalforsamling og fortalte vores 
medlemmer, at de ikke skal betale ekstra for 
strømmen, når de køber AURA Sponsorstrøm. 
Derudover sendte vi emails til vores medlemmer 
med en påmindelse om at få sig tilmeldt, og vi 
har uddelt flyers til alle”, siger Gunner Jørgensen. 

Det er nemt at give støtte med 
Sponsorstrøm 
Er man tilmeldt, får foreningen 2 øre pr. kWh 
strøm, som man bruger uden, at det koster 
ekstra. AURA El-handel betaler støtten. For en 
almindelig husstand betyder det ca. 80-100 kr. 
om året, og har en forening 50 støtter, får de 
5.000 kr. ekstra om året at arbejde med.

I Saksild Strand Ejerlaug har foreningens arbejde 
med at skaffe sig støtter allerede båret frugt. 
”Vi er allerede oppe på 35 tilmeldinger efter 
kort tid, men vi vil gerne have endnu flere med”, 
fortæller Gunner Jørgensen. 

Foreningen har endnu ikke besluttet, hvordan 
de ekstra penge som de får via Sponsorstrøm, 
skal bruges. ”Vi har mange ideer, så vi skal nok 
få dem brugt. Måske vil vi bruge pengene som 
et tilskud til en sommerfest”, slutter Gunner 
Jørgensen”.

Kontakt din lokale
byggerådgiver

EMCA Huset styrer jeres byggeri hele vejen fra  
fritidstanker til moderne, individuelt fritidshus. 

Mere end 30 års erfaring og et konstant fokus på  
kvalitet gør os  til en stærk totalleverandør og jeres  

direkte vej tilbage til fritiden. 

Permanent udstilling 360 dage om året i Middelfart

Tlf: 40 80 88 60 | M: info@emcahuset.dk | www.emcahuset.dk

Vi bygger jer 
tilbage til fritiden

Saksild Strand Ejerlaug 
er begejstret for 
AURA Sponsorstrøm

Sådan køber du 
AURA Sponsorstrøm: 
På aura.dk/bliv-elkunde skal 
du vælge AURA Sponsor-
strøm. Herefter kommer du 
til en tilmeldingsformular, 
hvor du kan vælge den 
forening, som du ønsker at 
støtte. 
Du behøver ikke være 
kunde hos AURA i forvejen, 
og du kan også tilmelde 
din helårsbolig. 
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Da jeg for snart 40 år siden flyttede til Dyngby, 
kunne man med sikkerhed sige: “Jeg ror lige ud 
og fanger aftensmaden”. På mindre end en time 
kunne man fange fladfisk nok. Man kunne også 
grave sandorm langs kysten. Min nabo fisker sta-
dig en del med garn. Selv om han sætter 3 garn 
på 40 m,  er der sjældent mere end et par fladfisk. 
Jeg har helt opgivet garnfiskeriet. For 5 år siden, 
kunne man end ikke grave sandorm, det kan man 
dog igen.
Hvorfor er det blevet sådan? Bundfaunaen er 
grundlag for det meste liv langs kysten. Næsten 
hvert år er der iltsvind i Århusbugten, som slår 
bundfaunaen ihjel. Det tager mange år inden 
livet i bunden er genetableret. Iltsvind opstår, 
når mange alger synker til bunds og rådner. Det 
forværres, når det er varmt og vandet står stille. 
Derfor skal vi, selv om det kan være svært, være 
glad for sommeren 2017. Når det ikke er en god 
badesæson, har livet det på bunden bedre. Men 
selv i år, har der været iltsvind i Horsens fjord.
Hvor kommer de mange alger så fra? Man kan 
nogle dage med pålandsvind opleve, at vandet 
bliver uklart, ja indimellem direkte ulækkert at 

bade i og om vinteren skyller meget tang op på 
stranden.
Hvis disse gener skal undgås, skal udlednin-
gen af næringsstoffer til havet nedbringes. Man 
kan se det langs vore åer, her er vandkvaliteten 
forbedret på grund af bedre rensning af vandet 
og større krav til dambrugene. Havet er stort, her 
tager det længere tid inden problemerne ses. 
Men vi sommerhusejere må kræve, at politik-
erne tager fremsynede initiativer, hvis vores gode 
badevand skal bevares, så vi stadig kan udleje og 
nyde vores sommerhuse og så landbruget i hele 
Odder kommune ikke skal stilles overfor samme 
krav som ved Norsminde, hvor forskerne mener 
halvdelen af landbruget skal nedlægges for at 
vandkvaliteten kan genoprettes. Det kan ingen 
være tjent med.
For at sætte fokus på det fantastiske liv under 
overfladen vil Naturfredningsforeningen i Odder 
igen i år lave aktiviteter langs kysten. Nærmere 
herom vil blive annonceret i Odder Avis.

Keld Jørgensen
Mosagervej 7, Dyngby strand, Odder 

Hvor er fiskene blevet af?

Check dit vandforbrug
Du kan tjekke, om du har et skjult brud ved at 
lukke for samtlige haner i huset og sørge for, at 
ingen husholdning-
sapparater kører. 
Kører din vandmåler 
fortsat rundt, om 
end kun stille, har du 
et skjult brud. Vær 
opmærksom på, at 
du ikke kan få refu-
sion ved løbende 
toilet, en løbende 
vandhane over en 
længere periode og 
lignende. Det anbe-
fales at holde øje 
med vandforbruget 
gennem hele året. 

Sådan lukker du 
for vandet...

Cloridazon
Vandværker er blevet pålagt at teste drikkevan-
det for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er 
fundet flere steder over grænseværdien. 

Dyngby Strands Vandværk har testet vandet og 
har ikke desphenyl-cloridazon i drikkevandet. Os 
bekendt er der ikke andre vandværker i Odder 
kommune, der har problemet.

Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I 
Danmark er grænseværdien for pesticidrester i 
drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 
0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have 
pesticider i drikkevandet overhovedet.

I andre EU-lande ligger grænseværdierne 
væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor 
ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort 
i andre EU-lande. 
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Internet -  Hurtigt og stabilt internet. 
TV - TV-pakker, der passer til dit behov.  
Telefoni - Få forbrugsafregnet abonnement 
med i dit internetprodukt. 

Knudsminde 10 · 8300 Odder · fiber.aura.dk

SKA’ DER FISK PÅ KROGEN
 - SKA’ DER SNØRE I VANDET!

Læs mere om 
Fritidsabonne-

menter på  
fiber.aura.dk/ 

fritid

Med en lille investering kan du øge dit sommerhus’ attraktivitet og 
din belægningsprocent. Stabilt og hurtigt internet i udlejningshuse 
er vigtigt, når turister kigger efter et feriehus. 
 

FÅ FIBERNET I DIT SOMMERHUS 
Med et fritidsabonnement får du et almindeligt 
abonnement i sæson, og så kan du sætte dit 
abonnement ned på et hvileblus uden for  
sæson, hvis du ønsker det. 

K i l d e :  L o y a l t y  G r o u p  2 0 1 2 - 2 0 1 7  

BE
DST I TEST 6 ÅR I TRÆK
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•   Undgå unødig støj.

•   Hunde skal være i snor i perioden 1. 
april til 30. september.

•   Efterladenskaber fra hunde fjernes af 
ejer.

•   Det er ikke tilladt, at slå telt op på 
stranden.

•   Støjende adfærd, ghettoblastere, 
musikinstrumenter og lignende er 
ikke tilladt. 

•   Det er ikke tilladt at afbrænde affald i 
Odder Kommune.

•   Det er dog tilladt at afbrænde rent 
tørt træ på særligt indrettede bål-
pladser, samt at afbrænde tørt træ- 
og grenaffald Sankt Hans Aften under 
iagttagelse af gældende bestem-
melser om miljø og brandsikkerhed

•   Affald skal bortskaffes ved hjemme-
kompostering eller aflevering på 
genbrugspladsen, Skovdalsvej 26 A, 
Odder.

•   Smilet er den korteste afstand  
mellem to mennesker.

•   Tag hensyn og vis tolerance, der er 
plads til alle.

•   Husk selv at fjerne affald, også grillkul 
og gløder. (Det er ikke tilladt at 
brænde bål.)

•   Der er adgang til næsten alle danske 
kyststrækninger døgnet rundt, og 
man må her færdes til fods.

•   På private strande, må man tage 
ophold, mindst 50 meter fra 
nærmeste beboelsesbygning.

•   Motorbådssejlads / vandscooter med 
høj hastighed skal være mindst 300 
meter fra land.

•   Fører af vandscooter, skal være over 
16 år og have vandscooterbevis.  
(Førerbevis til vandscooter)

•   Badende må ikke forulempes.

Råd og regler ved Odderkysten

Mere info hos Odder Kommune 
eller  www.odderkystensfaellesudvalg.dk.

Mandag-fredag: 10.00-17.30  ·  Lørdag, søndag og helligdage: 10.00-16.00
Odder: Rude Havvej 10  ·  www.family-garden.dk

Vi står klar med  
rådgivning, tips og tricks 

og glæder os til at vise 
vores butik frem

Kig forbi  
Family Garden

Stort udvalg
Inde- og udeplanter, krukker, 

gødning og gaveartikler 
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Forhøjet bundfradrag – flere uger 
må udlejes og ægtepar må nu eje og 
udleje 4 sommerhuse

Vi havde håbet og håber stadig at det skattefrie 
bundfradrag øges til kr. 36.000, som det var med 
i det første udspil i finanslovsforhandlingerne 
før jul, med det blev desværre ikke vedtaget, - 
forhåbentlig vil det lykkes så det bliver gældende 
fra 2019. 
Men fradraget er blevet pristalsreguleret således 
at det faste bundfradrag udgør kr. 21.900 i 2018,
– men herefter må stadig fratrækkes 40% af 
resten. Se venligst nedenstående eksempel.

Derudover er det nu muligt at udleje i 43 uger 
mod før 39 uger om året. Sommerperioden 
udvides til 34 uger og i vinterperioden fra 1. nov. 
til 1. marts må sommerhuset udlejes 9 uger uden 
pause. (Samme lejer/ejer må dog højst benytte 
huset 4 uger i træk). 

- Og så er det blevet vedtaget at et ægtepar nu 
må have to sommerhuse hver.

I 2017 havde vi hos Feriepartner Odder-Juels-
minde en fremgang på 11% i antal udlejede uger 

i forhold til året før hvilket betød at vi i alt stod 
for mere end 100.000 overnatninger. Tendensen 
ser heldigvis ud til at fortsætte i 2018 - så efter-
spørgslen på at leje sommerhus langs Odder-
Kysten er stigende, hvorfor vi gerne vil have flere 
sommerhuse til udlejning. 
Med de nye forbedrede regler giver det endnu 
flere muligheder for at få en god udlejning af 
sommerhuset og gør det stadig mere attraktivt 
at udleje sommerhuset. 

Hvis man er i tvivl om udlejning er noget man vil 
give sig i kast med – så er det hos Feriepartner 
muligt at udleje få uger for at prøve det af. Så kan 
man undvære blot 4 uger så kontakt os gerne.

Så overlad trygt jeres sommerhus til os i de uger 
I ikke selv har brug for sommerhuset. Kontakt 
os gerne uforpligtende for at få et bud på hvad 
sommerhuset kan indbringe ved udlejning og 
for at få svar på de spørgsmål I måtte have 
omkring udlejning.

Edith Derdau
Feriepartner Odder-Juelsminde

Feriehusudlejning 
– nemt trygt og problemfrit!

Nye forbedrede regler omkring 
udlejning af sommerhuset

Eksempel på fradragsreglen:  
Bruttoindtægt  kr. 40.000
+ forbrugsindtægter  kr. 5.000
Samlet lejeindtægt  kr. 45.000
Skattefrit fradrag/bundfradrag kr. -21.900*

Lejeindtægt minus bundfradrag  kr. 23.100
Fradrag 40% af kr. 23.100  kr. 9.240
Til beskatning som kapitalindkomst  kr. 13.860
Skat ved negativ kapitalindkomst 34%  kr. 4.712

lejeindtægt netto efter skat  kr. 40.288
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Få de første 

21.900 kr.
skattefrit 

· · ·

· · ·

Kontakt dit lokale 
Feriepartner-bureau

Feriepartner Sommerhusudlejning

Skal vi også leje dit 
sommerhus ud?

- Få et gratis og uforpligtende udlejningstjek

- Ved indgåelse af aftale kvitterer vi med en  
 fotograf og dermed professionelle billeder 

- Vi melder om udsolgt i store dele af højsæsonen  
 og mangler derfor netop dit hus 

- Bliv en del af en af Danmarks største  
 sommerhusudlejere

✔ Lav provision

✔	 Høj fleksibilitet

✔ Nem og sikker   
 udlejning

Et stærkt lokalt team 

med landsdækkende 

fordele

Se mere på feriepartner.dk/udlejning

O
D
DER-JUELSM

IN
D
EO

D
DER-JUELSM

IN
D
E

Vores lokale kontorer: 
Banegaardsgade 3 · 8300 Odder
Odelsgade 36 · 7130 Juelsminde

tlf.: 87 80 26 00

feriepartner.dk/odder-juelsminde
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På Odderkystens Fællesudvalgs ordinære gene-
ralforsamling i 2009 behandlede vi et forslag om 
at udlodde den væsentligste del af fællesudval-
gets formue til de enkelte foreninger. 
Forslaget blev nedstemt, men under den 
forudgående debat foreslog
Poul-Erik Hansen fra Grundejerforeningen 
Kysing Næs, at vi i stedet brugte nogle penge 
på at opstille nogle ensartede solide bænke 
langs Odderkysten.
Alle syntes, at det var en fremragende ide, og 
bestyrelsen lovede at arbejde videre med ideen.
Nu er det at opstille bænke søværts strand-
beskyttelseslinjen jo ikke sådan noget, man 
bare gør fra den ene dag til den anden. Det 
kræver dispensation i henhold til både Natur-
beskyttelseslovens §3 og §15, og hvor skulle 
bænkene placeres?
Derfor startede vi med at spørge de enkelte 
grundejerforeninger, hvor de syntes, at der 
skulle stå en bænk.
Herefter tog bestyrelsen på ”besigtigelse” langs 
Odderkysten og under denne opmålte, beskrev 
og markerede vi de enkelte bænkes placering, 
idet vi, såvidt det var muligt, ønskede bænkene 
placeret på grænsen mellem sandstranden og 
den faste landvegetation.
Det blev til i alt 23 bænke.
Herefter indsendte vi en ansøgning til Odder 
Kommune om at få de for opstillingen fornødne 
tilladelser og dispensationer.
Odder Kommune behandlede ansøgningen 
og videresendte den herefter til behandling 
ved Naturstyrelsen, Miljøcenter Århus med 
bemærkning om, at man ikke fra kommunens 
side havde indvendinger imod de placeringer, 
der fremgik af vores ansøgning.
Naturstyrelsen traf afgørelse i sagen den 3. 
marts 2011.

Ifølge afgørelsen fik vi tilladelse til at opstille 4 
nye bænke – alle til erstatning for gamle lovlige, 
men udtjente bænke, men afslag på at opstille 
de øvrige 19 bænke.
Vi fik herefter produceret og opstillet de 4 nye 
bænke og lagde herefter sagen ”på hylden” 
indtil videre.
Sagen var gemt – men ikke glemt, så da vi i 
2015 hørte, at der var sket en ændring af praksis 
med hensyn til at give tilladelse til opstilling af 
fastforankrede bænke af simpel konstruktion 
fandt vi sagen frem og sendte en ny ansøg-
ning først til Odder Kommune og derefter til 
Naturstyrelsen. Det var i september og oktober 
måned 2015.
Til trods for, at vi blev stillet i udsigt, at vi kunne 
forvente en afgørelse i løbet af ca. 26 uger, hørte 
vi intet, før Kystdirektoratet den 15. juni 2016 
meddelte, at sagen - som led i regeringens 
udflytning af arbejdspladser – var blevet over-
ført til behandling her, og at det ville medføre 
forsinkelse.
Først i marts måned 2017 blev sagen tildelt en 
sagsbehandler, og nu kom der endelig skred i 
sagen.
Kystdirektoratet meddelte den 25. april 2017 
dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslov-
ens §15, og den 23. juni 2017 meddelte Odder 
Kommune dispensation i henhold til Natur-
beskyttelseslovens §3.
Nu kunne vi endelig komme i gang.
Vi har indgået aftale med Odder Produktions-
skole om både produktion – og opstilling af 
bænkene.
I skrivende stund er over halvdelen af bænkene 
produceret, og når du læser dette, skulle alle 
bænkene gerne være på plads langs Odder-
kysten.

Niels-Ulrik Bugge
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Støt din grundejerforening med 
AURA Sponsorstrøm
Tilmeld dig AURA Sponsorstrøm og opnå økonomisk støtte fra AURA El-handel 
til din grundejerforening. Foreningen modtager en årlig støtte på 2 øre pr. kWh, 
som du forbruger. Støtten fortsætter, så længe du køber AURA Sponsorstrøm.

Du støtter, vi betaler.
Tilmeld dig AURA Sponsorstrøm via aura.dk

BæNkESAgEN
- en lang odyssé med en lykkelig slutning

Her ses producenterne.Eksempel på allerede opstillede bænke. De første færdige bænke.
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Du støtter, vi betaler.
Tilmeld dig AURA Sponsorstrøm via aura.dk
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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.

WWW.DUSTEX.NU

W W W . J N I S O L E R I N G . D KKONTAKT OS PÅ
     29 89 54 25

FLISERENSISOLERING TAGRENS ALGERENS

ALT I ISOLERING & RENS

Vi bruger miljøgodkendte produkter mod alger
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TRÆFÆLDNING
Brohus Aps udfører alle former for 

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

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

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

50 50 12 31

BROHUS APS · GL. BYGADE 3, SAXILD · 8300 ODDER
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Det har du da vel ikke? Internet og TV i som-
merhuset. Var det ikke meningen, du skulle 
slappe af?

Sådan lyder det ikke mere. I dag er det ikke læn-
gere brændeovn, sauna og en sofa med havud-
sigt, sommerhuslejere er på udkig efter. Uanset 
om de er fra Danmark eller udlandet forventer 
sommerhuslejere i dag, at de har adgang til en 
stabil internetforbindelse. Lige netop internet-
forbindelsen er et af de vigtigste parametre, når 
turister udvælger deres feriemål.

-”Vi holder nøje øje med tendenser i forhold 
til, hvad sommerhusgæsterne efterspørger”, 
fortæller direktør hos Feriepartner Odder-Juels-
minde, Edith Derdau og fortsætter: ”Hvor det 
førhen var andre parametre, som gæsterne val-
gte sommerhus ud fra, er internetforbindelsen 
nu blevet en afgørende faktor. Mange tager det 
nu for givet, at der er internet.  En god internet-
forbindelse giver andre fordele, nemlig at den 
også kan give adgang til de TV-kanaler, som 
efterspørges. Der er nu en helt tydelig tendens 
til, at gæsterne vælger hus efter, om der er 
internet eller ej. En anden trend er, at en del af 
husene også udlejes til gæster, der skal arbejde 
i området, og i de tilfælde er internetforbindelse 
et must.”

En naturlig del af ferien
For Edith Derdau at se er der også en god grund 
til, at internettet er blevet en naturlig del af 
feriens muligheder.  ”Det handler ikke blot om, 
at børnene skal spille online, og mailen skal 
tjekkes, men om at kunne planlægge ferien 
og finde information om områdets muligheder: 
Tivoli Frihedens åbningstider, booking af billetter 
til Samsøfærgen, kørselsvejledning til Moesgaard 
Museum, åbningstider i Odders butikker osv. Vi 
er så vant til, at alle informationer er tilgængelige 
hele tiden, at vi også forventer at kunne planlæg-
ge ferien på samme måde”, siger Edith Derdau.
 
Øget salg af fiber til sommerhuse
Østjyllands fiberleverandør AURA Fiber oplever 
også den stigende interesse fra både turister og 
sommerhusejere. Ifølge salgschef Mikael Rahbek 

Davidsen, så accepterer sommerhusgæster ikke 
længere få kanaler og ingen netforbindelse i 
ferien. – ”Engang var et sommerhus indrettet 
med kun det mest nødvendige. I dag er det 
ikke længere nok med TV med stueantenne, 
opvaskemaskine og eventuelt en pool. Som-
merhusgæsterne 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 opgraderet til et sted, hvor 
man udmærket kan arbejde lidt, mens man slap-
per af og hygger med familien,” fortsætter Mikael 
Rahbek Davidsen fra AURA Fiber, der bl.a. leverer 
Waoo-produkter.

For at komme den stigende interesse fra som-
merhusejere i møde, tilbyder AURA Fiber et helt 
specielt produkt, Waoo Fritid. Der er tale om et 
almindeligt abonnement, men som kan sættes 
på hvileblus, når sommerhuset f.eks. står tomt. 
 

Waoo for en udsigt!

FAKTABOKS
Fibernet i dit sommerhus gør det 
mere attraktivt og øger belægnings-
procenten.
Fibernettet giver en stabil og hurtig 
forbindelse, som gør det nemt og 
lige til at streame din yndlingsserie,  
tjekke mail eller arbejde fra sommer-
huset. 
Med adgang til internettet har både 
lejer og udlejer altid mulighed for at 
være opdateret om, hvad der sker i 
ferieområdet. 
Sommerhusområderne i Østjylland 
har også mange tyske gæster, som 
gennem fiberforbindelsen tilbydes 
en bred pakke af tv-kanaler. ZDF, 
ARD, SAT 1 og RTL findes derfor på 
skærmen sammen med DR og TV2.

Læs mere om AURA Fritid på fiber...
aura.dk/aurafritid
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Alt i murer, tømrer 
malerarbejde udføres

www.jctegnogbyg.dk · Tlf. 8654 1818 · Mob. 2372 5207

Murer   Tømrer   Maler
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Renosyd i/s  ·  Norgesvej 13  ·  8660 Skanderborg  ·  Telefon: 8652 5211

Kom nemt af med skraldet
Er du sommerhusejer, kan du  
bestille storskrald 3 gange i 2018
 
Vil du gerne slippe for at skulle på genbrugs-
pladsen med kasseret indbo såsom møbler, 
hårde hvidevarer, cykler og andet, når du er i 
sommerhus for at slappe af? 

Bestil storskrald hos Renosyd, vi tilbyder 
at afhente storskrald ved dit sommerhus i 
ugerne 18, 32 og 45.

Du kan bestille afhentning af storskrald 
både på vores hjemmeside under 
selvbetjening, og via vores app. 

SÅ NEMT ER DET! 

• Bestil afhentning senest 2 hverdage før 
første afhentningsdag. 
 
Læs regler for sortering i app’en og på 
renosyd.dk.  

• Stil storskrald frem (sorteret) til offentlig 
vej senest kl. 7 på afhentningsdagen. 

• 
• Vi når ikke altid at hente ved alle samme 

dag. Men fortvivl ikke, så kommer vi i 
stedet dagen efter.

ODDER GENBRUGSPLADS
Man. - fredag 07.00 - 18.00

Lør. - søndag 09.00 - 16.00
Alle dage i påsken 09.00 - 16.00

GENBRUGSPLADSEN 
HAR ÅBENT
 
Måske skal du alligevel af med have- 
affaldet, så er det stadig muligt at tage på 
genbrugspladsen.

Her kan du se åbningstiderne for Odder 
genbrugsplads:

NYHED I APP’EN
 
Det er i Renosyd app’en nu muligt at 
registrere flere adresser. På denne måde 
kan du let og hurtigt tilkøbe og ændre i 
dine bestillinger også for dit sommerhus. 
 
Når du skal bestille storskrald, eller vil 
foretage ændringer på de beholdere du 
har, så er det nemt på app’en. Hent den til 
både iOS og Android i dag.
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OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 
i velassorterede specialafdelinger:

Kolonial · Slagter · Isenkram · Café Galleria  
Delikatesse · Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager  
Tekstil · Parfumeri · Kiosk

Vores vinafdeling 
er en af de 
største i Danmark 
– og landskendt for 
MEGA VINLAGERSALG, 
der afholdes 2-3 gange årligt

Besøg også vores fi lialer – 
Dagli’ Brugsen Gylling og 
Dagli’ Brugsen Hou 
– på din tur rundt i sommerlandet. Nørregade 6  ·  Tlf. 87 80 28 00

Delikatesse · Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager  

Åbningstider

Bageren åbner hver dag kl. 7.00
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Af borgmester Uffe Jensen (V)

Odder Kommune vil gerne takke Odderkystens 
fællesudvalg for, at vi får mulighed for at skrive 
lidt nyt i ODDERKYSTEN – og selvfølgelig med 
særlig fokus på det muligt nye sommerhusom-
råde ved Chr. Petersens Vej. 

Nye muligheder i kystnærhedszone og 
området ved Saksild Strand
Folketinget vedtog en planlov i juni 2017, der 
gav landets kommuner mulighed for at ønske 
nye sommerhusområder udlagt. Det er samtidig 
et krav, at andre sommerhusområder skal udgå, 
før nye kan komme til. Formålet er at styrke turis-

Nye muligheder for
sommerhuse

Borgmester Uffe Jensen.

men og trække flere gæster fra ind- og udland til 
de attraktive strande – eksempelvis Odderkysten.
Der var et politisk ønske om, at vi skulle under-
søge mulighederne for, om Odder Kommune 
skal indsende en ansøgning om ændrede 
udpegningsområder til Økonomi- og Inden-
rigsministeriet. På den baggrund blev der i  
Odder Kommunes forvaltningen igangsat det 
nødvendige arbejde. I kommuneplanstrategien 
lød anbefalingen fra forvaltningen, at to uud-
nyttede sommerhusområder ved Saksild og 
et område ved Amstrup omplaceres med et 
nyt sommerhusområde ved Saksild Strand ved 
Posmosevej/Chr. Petersen vej samt et mindre 
område ved Rude Strand ved Rude Havvej/
Lyngbakkevej. 

Forvaltningen informerede i sommeren 2017 
ejere af de foreslåede nye sommerhusområder 
ved Saksild Strand og Rude Strand samt ejere af 
sommerhusområder, der foreslås udtaget ved 
Saksild og ved Amstrup. 

Byrådet sendte derefter Kommuneplanstrate-
gien i otte ugers høring i efteråret 2017. I perio-
den kom der 21 individuelle og 83 enslydende 
høringssvar. Og ganske mange sommerhuse-
jere og byrådsmedlemmer gik en august-lørdag 
en tur i området til et informationsmøde om 
mulighederne og planerne. Mødet bidrog også 
til mange af de høringssvar, som vi modtog.

Byrådet behandlede sagen på sit møde i oktober 
2017. Strategien blev godkendt af byrådet med 
nogle ændringer, idet forslaget til nyt sommer-
husområde ved Saksild Strand blev reduceret 
fra 24,0 til 16,1 ha og en anbefaling om max at 
etablere 50 – 70 sommerhusgrunde såfremt stat-
en imødekommer ansøgningen. Desuden blev 
sommerhusområde 3.S.5 reduceret fra 14,8 til ca. 
10 ha. (området ved Saksild Campingpladsen).
På baggrund af den brede vedtagelse i byrådet i 
Odder, fremsendte kommunen efterfølgende sin 
ansøgning til ministeriet. 
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Her i begyndelsen af 2018 har Odder kommune 
ikke modtaget et svar fra ministeriet omkring 
ansøgningen. Vi afventer derfor svaret fra mini-
steriet, hvorefter følgende proces forventes: 

Processen:  
•   Erhvervsministeriet behandler og tager stilling 

til ansøgningerne. På den baggrund udsteder 
og offentliggør erhvervsministeriet forslag til 
landsplandirektiv med høring i mindst 8 uger.

•   Efter behandling af bemærkninger udsteder 
erhvervsministeren et eller flere landsplan-
direktiver, som fastsætter hvilke områder der 
kan udlægges og på hvilke vilkår.

•   Byrådet indarbejder de nødvendige ændringer 
ved kommuneplantillæg eller i en kommende 
kommuneplan. Herunder skal byrådet træffe 
afgørelse om tilbageførsel af sommerhusom-
råde til landzone. Ejere af områder, der tilbage-
føres skal underrettes direkte.

•   Kommunen igangsætter en detaljeret plan-
lægning.

Alle relevante dokumenter kan findes på 
Odder.dk. Under punktet ”Politik” kan man 
finde referater fra udvalgs- og byrådsmøder.

På Odder.dk kan man også finde Odder 
TV, hvor byrådsmøderne bliver optaget og 
arkiveret.

Vi vil naturligvis også informere om resulta-
tet, når vi på et tidspunkt får svar fra minis-
teriet i forhold til vores ansøgning.

Styrket turismeindsats
Horsens Kommune og Odder Kommune samar-
bejder omkring vores turismepotentiale via Kyst-
landet.dk. Alene i Odder Kommune – primært 
langs Odderkysten – ligger der cirka 2.300 som-
merhuse. 

Aktuelt har vi taget initiativ til, at sommerhusene 
gerne skulle lejes mere ud til turister, end de hidtil 
er blevet. Vi har særligt fokus på norske og tyske 
turister. Efterspørgslen har de seneste år været 
høj. Kombinationen af de mange muligheder, 
der er bredt rundt i Østjylland, samtidigt med at 
gæsterne bor i lækre sommerhuse, ja, det er bare 
et hit. Og meget efterspurgt, så vi har ikke nok 
sommerhuse til udlejning. 

Derfor vil jeg gerne sende en klar opfordring; 
Hvis du – som sommerhusejer ved et af landets 
bedste sommerhusområder – går med overvej-
elser om at leje dit sommerhus ud – uanset om vi 
taler om høj- eller ydersæson, så send en e-mail 
til direktør Helle Rosenberg, Kystlandet: 
helle@kystlandet.dk. 

Udover at der er en økonomisk gevinst til dig, er 
det også godt for vores turisme, detailhandel og 
de mange steder rundt om i kommunen, hvor 
man kan få en lækker madoplevelse.

Til slut vil jeg ønske alle ODDERKYSTENS læsere 
en rigtig dejlig sommer. Brug sommeren til at 
tanke nu energi. Uanset vejret er Odderkysten et 
pragtfuldt område, hvor man kan gå mange ture. 
Og endda – takket være jer – tage et hvil på en 
af de bænke, som I har opsat langs kysten. Selv 
om jeg ikke synes, jeg er er gammel, glæder jeg 
mig meget til at gå en tur langs Odderkysten, 
sidde på en af jeres bænke – ikke der, hvor havet 
slår ind over molen :-)  - nyde en kølig og skue 
ud over havet.

Det er livet – rigtig god sommer :-)

Gårdbutik • Mølleri • Slagteri  
Restaurant • Kafferisteri 

Bjeragerhougaard  
Bjeragervej 35 . 8300 Odder   

T 2178 2760 . Frumollersmolleri.dk 

Vi dyrker den gode smag



22

LYNGVEJEN 1 · 8300 ODDER · TLF. 86 55 60 22 
BIL 20 27 60 22 · FAX 86 55 69 22 

CVR NR. 26 11 30 67 · E-MAIL: jj.bonde@get2net.dk

ODDER APS

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

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

www.kloakmesterenodder.dk

— Vi kan mere end du tror!
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VOKSNE 25,- 
BØRN 10,-

Sjov for HELE familien!

Se sæsonens aktivitetskalender på www.minigolfbanen.dk

Kæmpe slikmarked

Gammeldaws isvafler & softice

Popcorn, vand, slushice, kaffe,
toast, pølser 

Spændende udvalg i fadøl, 
øl, vine, lette anretninger

Live musik og masser af god stemning på terrassen!

Skovduevej 188 • Saxild • 8300 Odder • Tlf. 86 55 85 79

 
TORVALD KØHLSVEJ 25 

8300 ODDER

TELEFON 86 54 47 44

OPHOTEL.DK

stars 
AND AMAZING 
EXPERIENCES

4
MONTRA HOTELS
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Fredag den 27. April, Store bededag
Minigolfbanen i Saksild

Åbner.
Kl. 15–18 Live musik med: MARTIN JØNSON.
Blues og Rock 'n Roll I SÆRKLASSE. 4 mands 
orkester.
www.minigolfbanen.dk

Mandag d. 7. maj. kl. 19-21
Byvandring i Dyngby

Første gang man på skrift kan læse navnet 
Dyngby er i år 1203.
Kom med til en interessant byvandring med 
fortællinger fra før og nu.
www.oddermusseum.dk

Onsdag d. 16. maj kl. 8-11.30
Bukkejagt. Vildtparade med formidling 

Odder Museeum
Bukkejagt har en speciel plads i hjertet hos de 
fleste jægere. 
Her på årets første dag for bukkejagt kommer 
jægere fra hele Odder Kommune ind på museet. 
De heldige kommer med nedlagte dyr.
www.oddermusseum.dk

lørdag den 26. maj kl. 19-22
Minigolfbanen i Saksild

live musik.
www.minigolfbanen.dk
Lørdag den 9. juni kl. 11-17.
Norsminde havn.
Norsminde for fulde sejl.
www.norsmindeforfuldesejl.dk

lørdag den 9. juni kl. 11-15
Hou havn

Havnens dag.
Underholdning og aktiviteter for store og små.
Nyd det maritime miljø og oplev nogle af alle
de mange aktiviteter, som foregår på en aktiv 
havn.
En lille udstilling fortæller om dyrelivet nær kys-
ten.

lørdag den 9. juni kl. 19-22
Minigolfbanen i Saksild

live musik.
www.minigolfbanen.dk

lørdag den 23. juni, kl. 18-21
Minigolfbanen i Saksild

live musik.
www.minigolfbanen.dk

Onsdag den 11. juli kl. 12.30-14.30
Tunø Færgen,  Hou havn

Åben færge.
På MF "Tunøfærgen" vil besætningen fremvise 
navigationsudstyr, redningsudstyr, maskinrum 
og fortælle om skibets opbygning både over og 
under dæk. Hør bl.a. om hvilke miljøhensyn fær-
gen tager i forhold til sejladsen.
www.blaaflag.dk

Onsdag den 11. juli kl. 20.00
Hou lysbådehavn

Visens Skib sommertogt 2018.
Gratis visekoncert.
www.visensskib.dk

Torsdag den 12. juli kl. 19-22
Minigolfbanen i Saksild

live musik.
www.minigolfbanen.dk
Torsdag den 19. juli kl. 19.30-21.30

Minigolfbanen i Saksild
live musik/Show

www.minigolfbanen.dk

Aktivitetsoversigt 2018
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Aktivitetsoversigt 2018
Onsdag den 25. juli kl. 12.30-14.30
Tunø Færgen,  Hou havn

Åben færge.
På MF "Tunøfærgen" vil besætningen fremvise 
navigationsudstyr, redningsudstyr, maskinrum 
og fortælle om skibets opbygning både over og 
under dæk. Hør bl.a. om hvilke miljøhensyn fær-
gen tager i forhold til sejladsen.
www.blaaflag.dk

Torsdag den 26. juli
Minigolfbanen i Saksild

Turnering og Live musik.
www.minigolfbanen.dk

Torsdag den 2. august.  ???
Musik under Bøgen

www.odderbyfest.dk

Fredag den 3  - lørdag den 4. august
Odder Byfest

www.odderbyfest.dk

lørdag den 4.. august
Østjyllands største kræmmermarked

www.odderbyfest.dk

Mandag den 6. august juli kl. 20.00
Norsminde havn

Visens Skib sommertogt 2018.
Gratis visekoncert.
www.visensskib.dk

Onsdag den 8. august kl. 12.30-14.30
Tunø Færgen,  Hou havn

Åben færge.
På MF "Tunøfærgen" vil besætningen fremvise 
navigationsudstyr, redningsudstyr, maskinrum 
og fortælle om skibets opbygning både over og 
under dæk. Hør bl.a. om hvilke miljøhensyn fær-
gen tager i forhold til sejladsen.
www.blaaflag.dk

lørdag den 11. august kl. 19-22
Minigolfbanen i Saksild

live musik.
www.minigolfbanen.dk

lørdag den 25. august kl. 19-22
Minigolfbanen i Saksild

Live musik.
www.minigolfbanen.dk

Søndag den 26. august
Økologiens have

Grøn festival.
www.okologienshave.dk

Søndag den 2 september 
Minigolfbanen i Saksild

Sæsonafslutning.
kl. 14-18 Live musik.
www.minigolfbanen.dk

Flere aktiviteter:

www.odderkystensfaellesudvalg.dk

www.visitodder.dk

www.oddermusseum.dk

www.minigolfbanen.dk

www.okologienshave.dk

www.blaaflag.dk
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Rådhusgade 96 - 8300 Odder - Tlf. 86 54 29 11 - www.hessellund-el.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

ET GODT TIP !

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

 Udlejning af ConTainere

 arbejde med Kran og grab

( Alt indenfor KloAKservice )

Bil Tlf.  4040  7111            Kontor  8654  7111

     J. Tang                                 E. Pedersen
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Økologiens Have i Odder er grundlagt i 1991 af 
en gruppe frivillige fra Landsforeningen Praktisk 
Økologi. På et areal stillet til rådighed af Odder 
Kommune, - i alt ca. 11 hektar. Haven blev i 
mange år drevet som ”VidensCenter for Praktisk 
Økologi” med navnet Den Økologiske Have og 
med en fond som drifts-organisation. Desværre 
gik fonden konkurs i sensommeren 2011. En 
gruppe lokale fik i løbet af efteråret 2011 dannet 
en forening og ”overtalt” Andelskassen Merkur til 
at låne foreningen midler til at købe konkursboet. 
Rekonstruktionen lykkedes og Haven genopstod 
som Økologiens Have, - nu ejet af en forening og 
primært drevet ved frivillig indsats.
Haven er tænkt som en stor økologisk demon-
strations- og forsøgshave. Sådan fungerer den 
stadig, - og den er også et sted, som i høj grad 
bruges rekreativt. Mange gæster haven for dels 

at søge inspiration til egen have men også for 
at opsøge den ro og den stemning, som Haven 
tilbyder.
Vi har temahaver omkring urter, naturhave, 
frugthave, køkkenhave, parcelhushave, haverum 
og skovhave. Overalt er der i havesæsonen et 
mylder af planter at se på, dufte til og nogle 
gange smage på. Haven er et eldorado for insek-
ter og dermed også mange fugle. 
Vi har et lille dyrehold med geder, æsler, ponies, 
får, høns og om sommeren også grise og køer. 
Dyrene er meget populære hos børn i alle aldre. 
Der er også en lille legeplads med pilehytter, 
sand og vand for de mindste børn. Her kan de 
hygge medens far, mor eller bedsteforældre 
læner sig tilbage og nyder fuglesangen med en 
kop kaffe fra den lille cafe. Der er også et halmtelt 
som legeområde, hvilket er meget populært.

Økologiens have i odder
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Selve Haven er åben for besøg kl 11-15 udenfor 
sæson og kl 10-17 alle dage i sæson fra påske 
til efterårsferien. DOG lukket onsdage udenfor 
sæson.

Vi har en lille planteskole, hvor man kan købe 
krydderurter, grønsagsplanter til udplantning, 
stauder, sommerblomster og lidt prydbuske. 
Alt økologisk naturligvis og frembragt med stor 
kærlighed.
I den lille butik og cafe sælges bøger, souvenirs 
og økologisk slik samt vin. Man kan også købe 
sig en kop kaffe eller te, kolde drikke, en hjem-
mebagt bolle eller en let frokost. Alt økologisk. 
Cafeen har økologisk spisemærke i guld. Café 
og butik er fra og med skærtorsdag åben på 
helligdage og i weekends kl 10.17. I skole-som-
merferien åben alle dage kl 10-17.

I havens store glasvæksthus holdes fester og 
andre arrangementer gennem sæsonen. Når der 
ikke er lejet ud eller arrangement kan gæster 

gerne benytte huset eller terrassen udenfor til 
at nyde lidt fra caféen eller medbragt mad og 
drikke.

Der er gennem sæsonen jævnligt arrangementer 
af oplysende art, haverundvisninger, kurser, mv. 
Tjek vores hjemmeside www.okologienshave.dk 
for opdateret program, priser mv.
Vores entré-pris er kr. 40 for voksne og 10 for 
børn. Kan være højere ved særlige arrange-
menter.
Planteskole, café og butik kan besøges uden 
betaling af entré.

Vi glæder os til 
at byde Jer 
velkomne til 
sæson 2018. 
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Tømrermester 
Christian Stougaard ApS

v/Christian Stougaard 
Hedemarksvej 44, Fensten • 8300 Odder

Tlf. 22 12 60 13 • christianstougaard@hotmail.dk

Tømrerarbejde & totalentreprise 
samt byggerådgivning

Alt til byggeri og 
vedligeholdelse af boligen

STARK Odder
Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050

WB-53340_Profilannonce 128x87 STARK Odder_byggeri_og_vedligeholdelse.indd   1 18/02/15   16:07
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Industriområdet 23, 8732 Hovedgård
7566 1800
orkide@orkidehuse.dk
www.orkidehuse.dk

Salg, produktion og montage af træhuse

Træhuse siden 1990

med samme høje kvalitet, tidssvarende design,
gratis skitseforslag og faste lave priser

Kig ind og bliv inspireret på:www.orkidehuse.dk
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Individuelt tilpassede & 
energirigtige fritidshuse

Fyn/Sydjylland
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Midt/Nordjylland
Dangårdsvej 10
Purhus v. Randers
8990 Fårup

Sjælland
Kongevejen 59
Blovstrød
3450 Allerød

Åbningstider udstillinger
Lørdage kl. 12-16.00
Søn- og helligdage kl. 11-16.00
(Midt/Nordjylland dog lukket lørdage)

Udstillinger

Kontakt os på 66 14 46 77 eller bestil kataloger på www.lilje-huset.dk
Lilje-huset A/S · C.F. Tietgens Boulevard 32 · 5220 Odense SØ

GULD 2017
Højeste kreditværdighed

Bisnode 2017

Individuelt tilpassede & 
energirigtige fritidshuse
Mange faktorer gør sig gældende ved valg af et fritidshus. Ligesom vi hver især har forskellige ønsker og behov, er 
ikke to byggegrunde ens. Vi lytter til dine ønsker og vurderer mulighederne på din grund. Med udgangspunkt i vores  
standardmodeller udarbejder vi individuelle løsninger tilpasset den enkelte familie.

Lilje-huset A/S tilbyder nogle af markedets bedst isolerede og mest energirigtige fritids huse. 
Kort sagt, smukke fritidshuse til anvendelse hele året, uanset vejr og vind.

UDSTILLINGER
Du kan opleve fritidshusene på vores tre permanente udstillinger, som har åbent i alle weekender. 
I hverdagene kan husene fremvises efter nærmere aftale.

A5-annonce-odderkysten.indd   1 04/12/2017   11.42
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Fra nord til syd er Odderkysten begunstiget af 
en utrolig varieret natur. Det gælder også Kysing 
Næs, hvor den lille skov på sydspidsen af næsset 
er med til at give området sit helt specielle præg 
og udgør en fin kontrast til det flade markareal.

Selv om skoven ikke fylder mange kvadratmeter i 
landskabet, er den et vigtigt tilflugtssted for fugle 
og dyr. Det er således tydeligt, at bl.a. grævlingen 
har nogle af sine ”græsgange” her. For os toben-
ede bryder skoven den ensformighed, som ellers 
kendetegner mange åbne strandarealer, og hin-
drer desuden vinden i at få frit spil på stranden 
syd herfor.

Det er imidlertid et faktum, at skoven i tidens løb 
har fristet en omtumlet tilværelse. Størstedelen 
hører under Grundejerforeningen Kysing Hage, 
der blev stiftet i 1996. Dengang dominerede 
grantræerne, og det var ikke noget kønt syn. 
En del af disse var væltet, en del var gået ud, og 
resten havde flere visne end sunde grene. Kun 
de forholdsvis få løvtræer var bevaringsværdige.

De første år af grundejerforeningens eksistens 
forsøgte ihærdige medlemmer selv at rydde op 
i skoven så godt som muligt. Da dette viste sig 
at være ”halsløs gerning”, besluttede grundejer-
foreningen (ikke uden sværdslag!) at søge pro-
fessionel hjælp til at rydde skoven for de usunde 
træer og genetablere den som decideret løvskov 
i 2010-11.

Skoven på Kysing Næs

Der blev indgået en aftale med skovrejsningsfir-
maet Naturplant, som plantede et tusindtal unge 
løvtræer (primært egetræer) og ammetræer af 
sorten rødel. Sidstnævnte har den mission at 
hjælpe de blivende træer op, hvorefter de skoves 
bort for ikke at kvæle den blivende bestand.

Efter genetableringen af skoven har Naturplant 
fulgt udviklingen, senest ved et besøg i efteråret 
2015, hvor man konstaterede, at planterne var i 
fin vækst og rådede grundejerforeningen til at 
udtynde ammetræerne inden for 2-3 år.

Denne udtynding agter Grundejerforeningen 
Kysing Hage at sætte i værk i 2018 eller senest 
2019 til gavn for alle – dyr som mennesker – i 
den nordlige del af Odderkysten.

Beslutningen om at genetablere 
skoven var i sin tid selvsagt forbun-
det med en betydelig økonomisk 
omkostning for Grundejerforenin-
gen Kysing Hage med sine kun 17 
medlemmer – ikke kun dengang, 
men også i et videre perspektiv. Det 
er derfor glædeligt, at Odderkys-
tens Fællesudvalg har kunnet se 
værdien af skoven og ydet et tilskud 
på 25 % af udgifterne.

Steen Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Grundejerforeningen Kysing Hage
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Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?

Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?

Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?

..sammen med Nykredit

Nybolig Odder
Rådhusgade 2

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

Ny bolig 
mellem himmel og hav?
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Ejendoms Centret A/S
Banegårdsgade 3 · 8300 Odder
830@edc.dk · 86 54 22 77

Beder Landevej 35 · 8330 Beder
833@edc.dk · 86 93 78 33 

Må områdets mest sælgende* 
sommerhusmægler 

sælge dit sommerhus?

Start dit salg med et gratis og helt uforpligtende 
EDC Salgstjek.
- Så ved du, hvad dit sommerhus er værd!

Anden lokal 
mægler

18

Anden lokal 
mægler

18

Anden lokal 
mægler

923

EDC 
Ejendoms Centret

Odder

*Kilde: boligsiden.dk/find mægler/i områ-
det/8300 Odder. Solgte sommerhuse, de 

seneste 12 mdr. pr. 21.02.18

1

EDC

Ring og hør 

nærmere

på telefon 

50 50 12 31

Se komplet 

udlejnings-

program på

 

www.brohus.eu

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

BROHUS APS ·  GL.  BYGADE 3 SAXILD ·  8300 ODDER
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Hotel Opus Horsens  |  Egebjergvej 1  |  DK-8700 Horsens  |  Tlf.: 76 25 72 00Himmel & Hav  |  Kystvejen 200  |  Kysing Strand  |  8300 Odder  |  Tlf.: 86 54 40 80 

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

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

www.restauranthimmeloghav.dk

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

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

Restaurant

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

•Entré til Fængslet
• Aftenmenu: 2 retter eller buffet  

efter køkkenchefens valg
•Overnatning og stor morgenbuffet

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr. 595,-
Opredning (3 – 12 år) børn kr. 150,-

Kampagnekode: Fængsel
Book på 76 25 72 00
Tilbuddet gælder 12.10 – 20.10.2013

Fængslende FeRIedAge

 kr. 595,-pr. person i  delt dobbeltværelse

GODKENDT!!!

Brunch lørdage og søndage – husk bordbestilling.
Smedenes Vikingemarked 04-05. juni 2016. 
– Følg os på hjemmeside og facebookprofil, 

hvor vi annoncerer arrangementer
Med venlig hilsen Restaurant Himmel og Hav
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 kr. 595,-pr. person i  delt dobbeltværelse

GODKENDT!!!

Besøg også "Vaffelhuset"
Åben dagligt i sæsonen – Velkommen!

www.restaurant-bondehuset.dk

– Stedet hvor De spiser godt i hyggelige 
omgivelser – tæt ved stranden...!

Kystvejen 8, Saksild Strand • Tlf. 86 55 83 48
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Over 9OOm2 loppemarked

KÆMPE UDVALG
Alt hvad du drømmer om at finde i genbrug - og lidt til!

• Spil, Legetøj og babyudstyr
• Køkkenudstyr og porcelæn
• Værktøj og havemaskiner

Bixen Genbrug 
Rosensgade 42
83OO Odder
Åbnet: hverdage 11-16

Flohmarkt
Geöffnet Donnerstag um. 15-18 
und Samstag um. 1O-13

Retro Genbrug
Skovdalsvej 27 
83OO Odder
Åbent: tors. 15-18 & lør. 1O-13

Flea market
Open Thursday at. 15-18 
& Saturday at. 1O-13

• Lamper og ure
• Elektronik
• Møbler og havemøbler

• Bøger
• Cykler
• Keramik

NYE  VARER  HVER  UGE

Følg os på Facebook / Retro Genbrug Odder / Bixen Genbrug Odder

Besøg 
Økologiens Have 
Få en god oplevelse og en dejlig dag for hele familien i 
Nordens største økologiske besøgs- og demonstrations-
have. Café, butik, gode legemuligheder, dyr 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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Dorthe Birkmose, Dyngby Havvej 9, dortheogmo-
gens@stofanet.dk

Hop i hængekøjen, lad græsset stå og nyd 
livet i dit sommerhus. 
Dronning Margrethe opfordrer os til at 
”drosle ned” – uden program!

Motorplæneklipperen behøver ikke motion hver 
uge.
Lad græsset gro, nyd blomster, bier, børn og 
bambier. Unger der leger og gemmer sig i 
hjørner af haven med højt græs og smukke 
blomster. Leg og liv, skønne græs-enge med 
insekter, sommerfugle, guldsmede, bier, fluer, 
larver og meget andet som vi ikke lige kan se, 
fordi det er så småt, men det kribler dernede.

Hvert år har vi rådyr med lam, de holder til på 
grundene, i buskadser, i de høje siv, i nogle 
af naturområder med lidt vild natur, sump og 
strandenge, der stadig findes.
Humlebier, sommerfugle, frøer, tudser, pindsvin 
og firben har det svært i en alt for velplejet 
have. Ved at efterlade et hjørne af haven ”vild 

med vilje”, hjælper man dem og får selv bedre 
tid til at slappe af i sommerhuset, eller gå en tur 
med børnene på stranden for at fange krabber 
og andet småkravl.

Holdeplads og indkørsel til bilen er en del af 
græsplænen de fleste steder, men bliver den for 
blød kan der lægges og/ eller iblandes stabilt 
grus.
Det gælder også mange af vejene, som stadig 
er med stabilt grus, det suger en masse vand. 
Rabatterne forbliver grønne og gode til at 
opsuge vand.
Spar på plankeværkerne, brug planter, buske 
og træer til at hegne, i skel mod veje og stier. 
Det giver læ og ly, gemmesteder, dyreliv, insek-
ter og noget smukt at se på.

Grejbank på strand – krible krable
I sommeren 2017 var opstillet en pavillon med 
akvarier, grej til at fange og studere strandens 
og havets dyreliv. Vores formål var at vise alt det 
derude, man kan fange hvis der er lidt grej til 
rådighed og folk, der viser og leger med! Der er 
kommet mange nye familier i sommerhusene, 

Nyd livet i sommerhuset
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gæster og turister. Masser af leg og 
læring og smagsoplevelser når der 
blev lavet krabbesuppe, stegt rejer, 
hybenshots og marmelade mm. Det 
gav liv og en masse snak.  Vi snakkede 
eller gestikulerede med folk fra 15 
forskellige lande. Gæstebøgerne blev 
fyldt. Naturfredningsforeningens lup-
per blev delt ud til børnene, mange 
kom dagligt for at se hvordan det gik 
med tangnålens unger, fange krab-
ber og lave krabbevæddeløb og få en 
snak. Intet grej blev ødelagt, noget 
blev slidt – og intet forsvandt, – fan-
tastisk, tusind tak til jer alle – måske 
stiller nogen op igen?!
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v/ Lars Isaksen, ejendomsmægler
Norsmindevej 197, 8340 Malling
 8693 3211 - 4011 2332
 mail@norsmindeejendomsfirma.dk
 www.norsmindeejendomsfirma.dk

  Norsminde
  Ejendomsfirma

- skal vi også sælge for dig?
Mandag-fredag 10-17 og søndag 11-14

- der både bor 
og arbejder 
i området!

Den bedste handel får du hos den eneste lokale mægler

Din lokale vvs-mand
Din specialuddannede service montør bor i dit lokalområde

Skovdalsvej 13 • 8300 Odder
Tlf. 8654 4444 • Fax 8654 4426

www.kenskovby.dk

Vi udfører alt indenfor:
• VVS-service.

• Total løsning på nyt badeværelse.

• Total løsning på ny energiløsning.

• Energitjek af din bolig med forbedringsforslag.

• Varmeoptimering af din bolig.

• Fjernvarmekonvertering.

• Jordvarmeanlæg.

• Varmepumper.

• Ventilation.

• Solvarme.

• Stoker anlæg.

•  Service på varmepumper, jordvarme-,  

solvarme-, ventilations- og stokeranlæg.
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Tag en tømrer 
med på råd!

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

almindelig vedligeholdelse  – er det NU det 
rigtige tidspunkt!

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

– Ring og få en snak om tin-
gene – så giver vi et overslag 
eller et uforbindende tilbud!

v/ Jan Tang

EN LILLE SKID BEDRE !

Tv-inspeKTion, HøjTryKsspUling, slamsUgning

KloaK, dræn, olieTanKe, benzin/olieUdsKil-
lere

aUT. KloaKmesTer

( Alt indenfor trAnsport )

Kontor  8654  0857        Døgnvagt  4027  0857

Henrik Tranum Kristensen
Mobil 40 33 28 62
Strandvejen 35, Saksild - 8300 Odder Tlf. 86 55 88 99
E-mail: henriktranum@gmail.com

Kim Jørgensen
Mobil 40 41 62 07
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Baggrund
Norsminde er et pragtfuldt naturområde med 
strand, fjord, fuglereservat, sejlsport, kultur og 
gastronomi. Om sommeren er stedet fyldt med 
liv og turister, og i vinterperioden er der fred og 
ro til fordybelse.
Vi er så glade for Norsminde, at vi har skabt en 
forening, der vil bevare og forny området, så 
vi alle kan få dejlige oplevelser i Norsminde og 
omegn.

Hvem er vi
Foreningen Krydsfelt Norsminde blev stiftet i 
2013 af lokale interessenter. Efter 4 travle år 
ønskede den gamle bestyrelse at gå af, så i 
foråret 2017 trådte en helt ny bestyrelse til. Vi er 
5 medlemmer – 3 fra Aarhus siden og 2 fra Odder 
siden - til at varetage foreningens interesser. 
Norsminde ligger jo lige på grænsen mellem 
Aarhus og Odder kommuner – heraf navnet 
Krydsfelt Norsminde. 
Vi holder bestyrelsesmøde 1 gang om måneden, 
og der er mange vigtige sager på tapetet. Med-
lemmerne er i øvrigt velkomne til at deltage i 
møderne. Generalforsamling afholdes i marts.

Aktive medlemmer
Bestyrelsen tilstræber og sætter pris på, at med-
lemmerne er aktive i foreningen. Man er altid vel-
kommen til at komme med input til aktiviteterne 
eller tilmelde sig diverse udvalg.

Vores formål
Vores mantra er at bevare & forny i fællesskab.
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 også kan være med til 
at skabe ny udvikling. 
Vores rolle er at samle tanker og ideer under en 
fælles paraply. Vi koordinerer aktiviteterne og 
varetager dialogen til relevante myndigheder på 
tværs af kommunegrænserne.
Og hvad laver vi så?

Projekter
I 2016 blev et katalog med flere projektforslag fra 
klubber og foreninger vedtaget sammen med 
Aarhus og Odder Kommune. I Aarhus kommune 
er foreninger og klubber selv ansvarlige for deres 

projekter og skal selv søge midler. Her er bestyr-
elsen behjælpelig. I Odder kommune er der 
dannet et Grønt Partnerskab med en tilknyttet 
konsulent, som arbejder på at realisere en samlet 
økonomi til projekterne. 
Eksempler på projekter er f.eks. en krible krable 
bro ved jollehavnen, forbedring af stisystem, 
naturlegeplads ved havnen m.m.

Øvrige aktiviteter
Vi deltager i Naturfredningsforeningens natio-
nale affaldsindsamling i april. Her i 2018 foregår 
indsamlingen 22. april. I 2017 deltog 50 personer, 
og der blev indsamlet 1 ton affald. Sådan!
Vi deltager i planlægning af Sankt Hans bål i 
området med spændende bål talere.
Og ikke mindst i planlægning og afvikling 
af Norsminde for fulde sejl, som løber af  
stablen 9 juni i år. Her samarbejder vi med flere 
lokale kræfter og foreninger samt Lions Klub i  
Beder/Malling. Se mere om festlighederne sidst 
i artiklen.

Nye aktiviteter
Vi er for nylig startet op med fællesspisninger 
for medlemmerne i Ajstrup Forsamlingshus. Det 
skal køre 3 gange i efterårs og -vintersæsonen. 
Og samværet er blevet en stor succes. Det er en 
super måde at understøtte de sociale relationer 
i foreningen, og medlemmerne får indbyrdes 
kontakt og en dejlig middag.
Vandreture i dejlige Norsminde og omegn er 
også et nyt tiltag. 
Læs meget mere på vores hjemmeside!

Andre samarbejdspartnere
Vi samarbejder også med andre foreninger 
omkring forskellige aktiviteter.
F.eks. med Fællesrådet for Beder Malling og 
Ajstrup. Her har vi et nært samarbejde omkring 
dårlige trafikforhold, hvor vi prøver at få forbed-
ringer igennem i Aarhus Kommune.

På Odder siden samarbejder vi med Saksild og 
omegns lokalråd. Sammen med dem arrange-
rede vi i sensommeren 2017 en vandretur langs 
Norsminde Fjord med mange deltagere. 
Vandreturen blev afsluttet med et temamøde 
om muligheder og udviklingspotentialer i et 
mere sammenhængende stisystem.

Foreningen krydsfelt Norsminde
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Medlem
Du kan støtte os - enten i bestyrelsen, i udvalg 
eller blot ved at tegne medlemskab. Lad dine 
ideer komme i spil og vær med til at gøre en 
forskel. Her kan du følge os, kontakte os og blive 
medlem:

https://www.krydsfelt-norsminde.dk/ 
og følg os også på Facebook

Bestyrelsen/Krydsfelt Norsminde

For 11. år i træk inviterer klubber og foreninger 
til fest for fulde sejl. I år søsættes festen 9. juni 
kl. 11 - 17.
Vi byder på en traditionsrig og hyggelig havne-
fest for hele familien med fokus på havnekultur, 
fødevarer fra havet og diverse aktiviteter i havne-
bassinerne og fjorden.

Der bliver rig mulighed for at prøve kræfter med 
det våde element på forskellig vis - i kajak, jolle, 
sejlskib, motorbåd, træskib eller waterballz! De 
fleste af aktiviteterne er gratis, og der er også 
gratis entre. 

Aktiviteter for hele familien
Ved jollehavnen kan børnene muntre sig med 
krabberæs, snobrødsbagning, lege og små 
konkurrencer. Eller de kan løbe på vandet i de 
store waterballz! Det kan andre barnlige sjæle 
forøvrigt også.
Som noget nyt introducerer vi i år et børneloppe-
marked, hvor man kan købe og sælge børneting. 
På havnen bag Fiskehuset afholdes det sædvan-
lige kræmmermarked. Læs mere på hjemmes-
iden om tilmelding. 

Rig lejlighed for at kaste sig i bølgen blå
Der bliver rig lejlighed for alle til at kaste sig i 
bølgen blå på forskellig vis. Kajakklubben tilbyder 
prøveture under vejledning af erfarne kajakroere. 
Det gælder også for børn fra 6 år, hvis de led-
sages af en voksen. Og hos Yachtklubben kan 
man få vind og vand i håret i sejlads med forskel-
lige både. Eller man kan tage på havnerundfart 
med jollen “Bette Jens”. Hvis man har lyst til en 
længere sejltur er der mulighed for en tur til 
havs med det gamle museumsskib “Ålekvasen 

Anna af Aarhus”. Så tag venner og familie med på 
en unik sejltur og nyd den smukke kystlinie fra 
vandsiden! Skibet anløber havnen ved 12 tiden, 
og inden sejladserne starter, er der åbent skib for 
alle interesserede.

Få stillet sulten og tørsten
Efter al den aktivitet er der rig lejlighed til at få 
stillet både sulten og tørsten. Det nyrestaurerede 
Fiskehus, Norsminde Kro og Ib og Michaels 
havnekøkken byder på maritime oplevelser til 
ganen.
Der er også gode muligheder for at skylle efter 
med en kold øl eller vand. Hvis man mere er til 
de traditionelle pølser kan de fås i kiosken og ved 
Jolleklubben.
Man kan nyde havnepromenaden og hænge 
ud i fine hjemmelavede træmøbler mens man 
lytter til Erik Moes, der spiller stemningsfuld 
harmonikamusik på kajen. Og så kan man jo lige 
afslutningsvis gå på opdagelse efter fund i alle 
boderne på havnen! Og kikke ind i Yachtklubben, 
hvor lokalarkiverne fra Saxild og Malling viser en 
udstilling om erhverv og fritid i Norsminde.

Mere information og program på 
www.norsmindeforfuldesejl.dk

Information: 
kontakt Anni Marquard. Mob.: 50502413

Norsminde for fulde sejl (NFFS) afholdes hvert 
år i juni og er en del af foreningen Krydsfelt 
Norsmindes mange aktiviteter 
www.krydsfelt-norsminde.dk.

Vel mødt til en festlig sommerdag i Norsminde!

Norsminde for fulde sejl
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Danmarks Naturfrednings-
forening i Odder udgav for tre 
år siden 12 foldere med forslag 
til ture i den lokale natur. Der 
blev taget rigtig godt imod 
folderne, som hver blev trykt 
i 1200 eksemplarer. De blev 
fordelt til bl.a. campingp-
ladser, Økologiens Have og 
Biblioteket, ligesom vi selv har 
brugt dem, når vi har deltaget i 
arrangementer fx i forbindelse 
med den lokale byfest eller 
markeder.
Nu er vi næsten i bund, men 
vi mærker stadig efterspørgsel 
på folderne, og til vores glæde 
har vi for nylig fået støtte fra 
Velux Fonden til at opdatere og 
genoptrykke dem. Og ikke nok 
med det - fonden betaler også 
for tre nye foldere, hvoraf den 
ene kommer til at handle om 
Kyststien nord for Hou.
Folderne præsenterer vi i løbet 
af 2018, og indtil det nye oplag 
er klar, kan du finde alle 12 
foldere på vores hjemmeside 
og eventuelt printe dem. Du 
finder folderne på 
http://odder.dn.dk/naturen-i-
odder/vandreture-i-odder/. 
Du kan også bare google 
”vandreture Odder”, så dukker 
de op.
På vores hjemmeside finder 
du også en folder, vi sidste år 
udgav sammen med Natur-
fredningsforeningens afdeling 
i Horsens. Den handler om de 
tre sammenhængende fred-
ninger på nordsiden af Horsens 
Fjord, og i folderen finder du 
forslag til både korte og lidt 
længere ture.
Arbejdet med folderne er, som 
alt andet arbejde i den lokale 

Ture i den lokale natur – 
tre nye foldere plus genoptryk

afdeling af Naturfrednings-
foreningen, baseret på frivillig 
arbejdskraft, dog er der afsat 
honorar til en dygtig grafiker 
og en professionel fotograf. 

Den lokale afdeling har cirka 
600 medlemmer - på land-
splan har Danmarks Natur-
fredningsforening omkring 
130.000 medlemmer.
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Hej alle
 børn og

 barnlige sjæle!

Fuglevangsvej 45 · 8700 Horsens · Tlf. 40 50 77 77

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, bold-
hus, trampolin, klatrestativ, rutchebaner, 
sumobrydning, spillemaskiner, gratis Wi Fi, 
café m.m.m. 
NB! Ingen bare fødder i Legelandet, husk strømper.

Åbningstider:

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

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.

Entrepriser, børn og voksne:

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

Happy Hour kl. 17.30-18.30
Børn ...................................... 40,- 
Voksne ................................. 20,-
                 
Weekend-
helligdage-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.

Eventcentret:
Åbningstid efter ønske og booking.

www.horsenslegeland.dk
www.horsenseventcenter.dk
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Husk at Odderkystens Fællesudvalg har 
tegnet bestyrelsesansvarsforsikring, der 
dækker alle bestyrelsesmedlemmer  
i foreninger, som er medlem af Odder-
kystens Fællesudvalg.

60års jubilæum
Dyngby Strands vandværk kan i 2018 
fejre 60 års jubilæum. Tre driftige mænd 
Købmand Carl Sørensen, Isenkræmmer 
Søren Madsen og ekviperingshandler 
P. W. Christensen fik bygget nyt vand-

værk til afløsning for to vandværker ved 
stranden.

I 2006 var det tre andre driftige mænd 
Flemming Jensen, Ole Lykke og Eigil 
Størum, der fjernede det gamle vand-
værk og fik et nyt moderne vandværk 
bygget. Nu med lukkede filtre og et SRO 
styringsanlæg. Vandværket forsyner 930 
andelshavere med drikkevand af høj 
kvalitet. 

Odderkystens Fællesudvalgs
HjeMMeside

www.odderkystensfaellesudvalg.dk
Se seneste informationer på hjemmesiden:
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Titel Navn Adresse Tlf. Email 

Amstrup Ege Grundejerforening      
Formand Viggo Eslund Sattrupvej 2, 8752 Østbirk 2016 2687 viggo.eslund@post.tele.dk 
Næstformand Villy M.Jensen Alrøvej 111, 8300 Odder 8655 1882  
Sekretær Niels Torben Laursen Dalvangen 8, th, 8270 Højbjerg 8627 4764 susannehojer@hotmail.com 
Kasserer Jørgen Eskildsen Rørsangervej 1, 8300 Odder 2277 3918 j.e.eskildsen@gmail.com 
Tekn. tilsyn Henning V.Madsen Skolegade 60, Hou, 8300 Odder 2012 4064  

Dyngby Hage Grundejerforening       
Formand Steen Pedersen Elleparken 20, 8520 Lystrup  2469 4520  elleparken20@gmail.com 
Sekretær Kjeld Skau H.C.Ørssteds Vej 6A, 8260 Viby J 2510 1141 kjeld@skau-net.dk 
Kasserer Tove Oldam Kløvermarksvej 48, 8300 Odder 6054 0964 toveoldam@gmail.com
 
Dyngby lyngs Vej -og Grundejerforening     
Formand Flemming Jensen Kystagervej 1, Dyngby Strand, 8300 Odder 4013 1248/2361 0048 lillykarup13@gmail.com  
Sekretær Lars Christensen Skovsagervej 15, Dyngby Strand, 8300 Odder 2343 3306 soerensen.susanne@hotmail.com  
Næstformand Karen Kappel Andersen Kystagervej 4, Dyngby Strand, 8300 Odder 5120 8948 preben.andersen@oncable.dk  
Kasserer  Verner Kristensen Strandagervej 15, Dyngby Strand, 8300 Odder 6075 1637 vitus-k@outlook.dk  
Best. Medlem Klaus Andersen Dyngby Havvej, Dyngby Strand, 8300 Odder 5159 9697 strandparken@outlook.dk 

Dyngby Overgårds Grundejerforening      
Formand Finn Mølkjær Chr. Wærumsgade 22 3. th, 8000 Aarhus C 3084 4010 moelkjaer@privat.dk   
Kasserer Rikke Harrit   rha@stofanet.dk 
Sekretær Jens Skjoldborg  2673 8030 jesk@learnmark.dk  

Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage      
Formand Palle Sørensen  Snærildvej 62A, 8300 Odder 2383 3393 pas3393@gmail.com 
Kasserer Lene Fogh Hansen Snærildvej 116, 8300 Odder 4079 2600 leneogknud@hansen.mail.dk 
Best. Medlem Ole Højgaard Ellelausvej 23, 8660 Skanderborg  oh@klovborg-maskin.dk 
Best. Medlem Kim Jensen Rudevej 50, 8300 Odder  saxild1966@gmail.com 
Best. Medlem Jan Pedersen Vestermarken 46, 8300 Odder  jap@nybolig.dk 

Grundejerforeningen Bakken       
Formand Torsten Snedker Snekkeager 3, 8300 Odder 4122 2154 tosnedker@mail.dk 
Sekretær Hanne Hansen Snekkeager 9, 8300 Odder  hasosila@gmail.com 
Kasserer Ulla Krongaard Bogfinkevej 103, 8300 Odder  ukjodder@gmail.com   

Grundejerforeningen Havhusene       
Formand Carsten Lykke Saloparken 335, 8300 Odder 4021 3837 til.lykke@phelix.dk 
Næstformand Lars Ditlev Mørck Ottosen Knud Rasmussens Vej 6, 8200 Aarhus N 8616 5387 lars.dm.ottosen@gmail.com 
Kasserer Torben Gammelgård Hansen Rathlousgade 17, 8300 Odder 2944 6892 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 Knud Erik Mortensen  2085 0238  knuderikmortensen@icloud.com  

Grundejerforeningen Kysing Hage       
Formand  Thorkild Daugaard Bygholm Parkvej 69, 8700 Horsens 2720 4787 thda@stofanet.dk 
Næstformand Steen Pedersen Skovparken 27, 8660 Skanderborg 6172 5688 lux@pedersen@mail.dk 
Kasserer Leif Winhter Marselis Boulevard 99, 8000 Aarhus C 3064 8327 leif.winther@gmail.com 

Grundejerforeningen Kysing Næs       
Formand  Poul Erik Hansen Strandparken 27, 8000 Aarhus C 8619 9194/4063 9194 masterconsultpeh@gmail.com  
Sekretær Allan Tønnesen Fenrisvej 13, Gram, 8660 Skanderborg 8657 1836/2929 8778  
Næstformand Knud Madsen Valmuevej 38, 8700 Horsens 7564 1208/4111 1207  
Kasserer Max Andersen C.H.Ryders Vej 21, 9210 Aalborg SØ  9814 0243/4010 6099 maxbruno@andersen.mail.dk 

Oversigt over besty relsesmedlemmer
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Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973     
Formand Ole Nielsen Tingsskov Allé 71,  8310 Tranbjerg 8629 3331/2170 5454 oleniel@mailme.dk   
Sekretær Lise Lotte Kjelsmark Blåhøjtoften 60,  8260 Viby  8628 1628/4084 4860 lotte@jlgruppen.dk 
Kasserer Inger Spence Kvædevej 35,  8270 Højbjerg 8627 5389/2262 5614  ingerspence@gmail.com 

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord      
Formand Knud Høgh Knudsen  Kejlstrupparken 17, Virrirng, 8660 Skanderborg 2070 9400  mail@hoeghknudsen.dk 
Næstformand Carsten Juste    carsten.juste@post.tele.dk 
Sekretær Vibeke Grud      3098 0357  vibeke.grud@profibermail.dk  
Kasserer Krista Franck     2125 6675  krista.franck@gmail.com  
Vejansvarlig Peter A. Hesselballe P. Baatrupsvej 11, 8300 Odder 2024 0278  peter@hesselballe.dk  

Grundejerforeningen Skovgårdsparken       
Formand Flemming Mouritsen Skovgårdsparken 5, 8300 Odder  8655 9210/2029 8384  bfmbulldog@mail.dk 
Kasserer Britta Lundtoft Skovgårdsparken 43, 8300 Odder 206 40111 brittatorben@godmail.com  
Næstformand Bjarne Pedersen Vads Møllevej 21, Sondrup, 8300 Odder 2027 3218 brokgraven@gmail.com  

Grundejerforeningen Skovsager       
Formand  Kaj Oleander Nielsen Midtagervej 18, Dyngby Strand, 8300 Odder 2449 0575 kon@email.dk 
Kasserer  Susanne Eriksen Egevænget 4, 8310 Tranbjerg 8629 5363 
Sekretær  Marianne Vengsgaard Løjenkærvej 2, 8300 Odder 8692 8437  

lillemosegårdens Grundejerforening       
Formand Jens Christian Klibo    8614 4449 4041 9520 jck@pwc.dk 
Sekretær Erik Svejgaard Dalvangen 59, 8270 Højbjerg 8627 5724/2361 1101 svej0304@gmail.com  
Kasserer Johan S. Petersen Olaf Rudes Vej 11 A, 8270 Højbjerg  7589 0898/2323 5982  johan.petersen@hedensted.dk 

NFJ Naturist Camping       
Formand Henrik Johansen Krusborgvej 6, 7361 Ejstrupholm  2942 1948 formand@nfj.dk 
Kasserer Lilian Bredgaard Virklundvej 48, 8600 Silkeborg 2459 9103 kasserer@nfj.dk 

Rude Strand Grundejerforening       
Formand Niels-Urik Bugge Egelunden 26, 8300 Odder 8654 3188/3082 3188 nubugge@gmail.com 
Næstformand Erik Hedegaard Skovlunden 1, Rude Strand, 8300 Odder 8654 2020/3025 9089 erhe@mail.tele.dk  
Kasserer Vagn Christensen Højvænget 226, 8300 Odder 3012 9447  vagnogjytte@gmail.com 

Saxild Strand Grundejerforening       
Formand Jan Primdal Skovduevej 11, Saksild Strand, 8300 Odder 4220 2595 jan.primdal@teliamail.dk  
Sekretær Vivi Jæger Plantagevej 202, Saksild Strand, 8300 Odder 2094 7837 vivi.jaeger@hotmail.com  
Kasserer Jimmi Birk Nielsen Pilevej 4, Saksild Strand, 8300 Odder 2124 3917 jimmibirk@gmail.com  

Saksild Strand Ejerlaug       
Formand Gunner Jørgensen Hybenvej 17, 8300 Odder  2424 0966 gj@edbtotal.dk 
Næstformand Marianne Marquard Pedersen Posmosevej 27, 8300 Odder 5051 1326 lutken@hotmail.com 
Kasserer Villy Jeppesen Kirkeager 3, 8300 Odder 3013 3614 bodilvilly@stofanet.dk 
Best. Medlem Dennis Barslund Hybenvej 15, 8300 Odder   
Best. Medlem Lis Madsen Magnusvej 15, 8300 Odder   

Spøttrup Strands Grundejerforening       
Formand Tage Staal Ternevej 9B, Spøttrup Strand, 8300 Odder 2425 5890 tagestaal@gmail.com 
Næstformand Benny Pedersen Funder Skovvej 4, 8600 Silkeborg 2393 5152 benny@danskboligfinans.dk  
Sekretær Mariann Rasmussen Assensgade 5,1th, 8000 Aarhus C 9193 1688 rasmussen.mariann@gmail.co 
Kasserer Helle  Brandt Sørensen  Ellingvej 29, 8751 Gedved 3023 5879  spoettrupstrand@gmail.com  
Vejansvarlig Poul Erik Jørgensen Grumstrupvej 48, Grumstrup, 8732 Hovedgård 7566 1506 alpej@mail.tele.dk 

Strandparkens Grundejerforening       
Formand Aksel Mølsted Rønhøjvej 7, 8300 Odder 2752 1636 gitteogaksel@gmail.com 
Næstformand Hanne Mulvad Lollandsgade 12, 8000 Aarhus C 6171 5041 hanne.mulvad52@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 Odder 4017 1025 lind@torrild.dk   

Oversigt over besty relsesmedlemmer
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Amstrup Ege Vandværk
Formand:  Per Højgaard, Askelunden 23, 8300 Odder
 tlf. 2046 5317, mail: per@hoejgaardandernsen.dk 

Amstrup Ege Vandværk
Formand:  Max Klaustrup, Alrøvej 201, 8300 Odder
 Tlf.: 2172 9595, mail: maks@bioapp.dk
Næstformand:  Kristian Boeriis, Alrøvej 81, Amstrup , 8300 Odder 
 Tlf.: 2873 9358, mail: gk@surfmail.dk
Kasserer:  Flemming Mouritsen, Skovgårdsparken 5, 8300 Odder
 tlf. 8655 9210 eller 2029 8384, mail: bfmbulldog@mail.dk
Teknisk Tilsyn:  Henning V. Madsen, Skolegade 60, Hou, 8300 Odder,
 Tlf.: 8655 60187 eller 2012 4064, mail: hvmadsen@turbopost.dk
Sekretær:   Jørgen Fog, Amstrup Vestergade 19, 8300 Odder
 Tlf.: 8655 1895, mail: amstrup19@pc.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, Vagt.: 2022 6715
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.

Check dit vandforbrug
Du kan tjekke, om du har et skjult brud ved at lukke for samtlige haner i huset og 
sørge for, at ingen husholdningsapparater kører.

Kører din vandmåler fortsat rundt, om end kun stille, har du et skjult brud. Vær 
opmærksom på, at du ikke kan få refusion ved løbende toilet, en løbende vandhane 
over en længere periode og lignende. Det anbefales at holde øje med vandforbruget 
gennem hele året. 



 
NYTTIGE TELEFONNUMRE TIL SOMMERhUSET
SYGDOM OG UlYKKE 
Ambulance ..............................................................................  112 
Politi .................................................................................................114 
lÆGEVAGTEN 
Region Midtjylland .............................................7011 3131 
Det er vigtigt, at ringe først.
TANDlÆGEVAGTEN 
Frederiksalle’ 20 ......................................................4051 5162
8000 aarhus c
POlITI, NÆRPOlITI I ODDER 
Rådhusgade 40, 8300 odder ......................8656 1448 
POlITI, AARHUS 
Ridderstræde 1,8000 aarhus c ...................8731 1448
ODDER APOTEK
Rosensgade 14, 8300 odde .........................8654 1009 
Løveapoteket 
Store torv 5, 8000 aarhus c ..........................8612 0022
FAlCK – Vejhjælp – abonnement........7010 2030 
FERIE, TRAFIK OG REJSER
ODDER BANEGÅRD - DSB
Banegårdsgade 3, 8300 odder 7021 0230 -www.
trafikmidtjylland.dk 
FERIEPARTNER ODDER-JUElSMINDE
Banegårdsgade 3,8300 odder ...8780 2600 www.
visitodder.dk 
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 
AURA SPONSORSTRØM ..................www.aura.dk
BROHUS APS 
Gl bygade 3, saksild ...........................................5050 1231
DUSTEx 
Mariendalsvej 13 , ebeltoft ...........................8634 4583
EDC EJENDOMS CENTRET A/S 
Banegårdsgade 3 ................................................8654 2277
EMCA HUSET
Korden 1a, 8751 Gedved ...............................4080 8860
FAMIlY GARDEN
Rude havvej 10 ......................................................8654 1133
FERIEPARTNER ODDER -JUElSMINDE
Banegårdsgade 3 ................................................8780 2600 
FRU MØllERS MØllERI OG RESTAURANT 
Bjeragervej 35 .........................................................6160 0361
HESSEllUND El A/S 
Rådhusgade 96 .....................................................8654 2911 
HOME
Rosengade 26 ........................................................8654 3322
HORSENS lEGElAND 
Fuglevangsvej 45, horsens ...........................4050 7777 

HOV VVS -E. BECK PEDERSEN APS 
Lærkevej 42, hou .................................................8655 6205 
I/S ODDER FORSYNINGSSElSKAB 
Skovdalsvej ............................................................88656 1020
I/S RENO SYD 
Norgesvej 13, 8660 skanderborg ............8652 5211
KAlMAR HUSE
Hellesvej 37
6740 bramming....................................................2576 3270
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
JN ISOlERING & RENS APS 
Mørupsvej 12 ..........................................................2989 5425 
Odder transportservice aps 
Balshavevej 97 ........................................................8654 7111
BIxEN GENBRUG, Rosensgade 42
RETRO GENBRUG, Skovdalsvej 27
ORKIDE HUSE
Industriområdet 23
8732 hovedgård ...................................................5192 5066
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 44 .................................................2212 6013
VANDHAllA EGMONT HØJSKOlEN 
Villavej 25, hou .......................................................8781 7900 
ØKOlOGIENS HAVE 
Rørthvej 132 ............................................................2496 3015 



Amstrup Ege Grundejerforening 
Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening

Dyngby Over gård Grundejerforening
Dyngby Hage Grundejerforening

Foreningen af Grund eje re 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 Strand Grundejerforening
Saxild Strand Grundejerforening

Saxild Strands Ejerlaug
Strandparkens Grundejerforening

Spøttrup Strands Grundejerforening
Skovgårdsparkens Grund ejer for ening




