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Det er 21. gang jeg på bestyrelsens vegne skal aflægge 
beretning om Odderkystens Fællesudvalgs virksomhed i 
det forløbne år.

Vi har siden sidste ordinære generalforsamling afholdt 3 
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 medlems-
blad ”ODDERKYSTEN”. 

Endvidere har hele bestyrelsen været på strandvandring 
med henblik på at fastlægge placeringen af yderligere 
bænke langs Odderkysten, ligesom de enkelte medlem-
mer har deltaget i flere eksterne møder vedr. bl.a. vind-
møllesagen og redningsbådsagen. 

Som I kan se i regnskabet er det igen i år lykkedes at 
skabe et flot overskud på at producere  bladet. Over-
skuddet skyldes primært den store annonceindtægt på 
i år 
over 76.000 kroner ex. moms, og vores momsregistrering 
har betydet, at vi får godtgjort momsen af de fleste af 
vores udgifter.

Bladet er igen i år trykt i 3000 eksemplarer, således at 
vi fortsat også kan uddele bladet til sommerhusejere i 
Norsminde samt ved Ajstrup og  Mariendal Strand, lige-
som Odder Kommune og egnens ejendomsmæglere og 
udlejningsbureauer får et antal blade til udlevering.

Vi har i årets løb udbetalt det tidligere bevilgede tilskud 
til fældning af ca. halvdelen af ammetræerne i den for 
nogle år siden anlagte skov på Kysing Næs, men har ikke 
i det forløbne år modtaget nye støtteansøgninger.

Hvis vi går og tror, at vindmølleprojektet på Mejlflak er 
opgivet, kan vi godt tro om igen. Det lever stadig, selv 
om Energistyrelsen stadig ikke har givet European Energi 
den endelige tilladelse. Vi tror imidlertid, at tiden er i 
vores favør, da der tilsyneladende er ved at opstå større 
og større modvilje imod kystnære mølleprojekter ud for 
sommerhusområder med smuk natur og deraf følgende 
mange turister.

Som noget nyt har vi her op til folketingsvalget spurgt 
samtlige folketingskandidater i Østjylland om deres 
holdning til ”Mejlflakprojektet”. Resultatat af forespørg-
slerne kan I læse i vores blad og på vores hjemmeside: 
www.odderkystensfaellesudvalg.dk. 

I sommeren 2018 fik vi så endelig produceret og opsat 
de19 bænke, som vi fik myndighedernes tilladelse til i 
2017. En enkelt af bænkene er nedtaget igen, da den 

var placeret forkert, grundet at en ”prik” på et kort ikke 
var anbragt i overensstemmelse med vores ansøgning. 
Bænken er nedtaget med henblik på opstilling et andet 
sted.

Foranlediget af henvendelser fra forskellige medlems-
foreninger forelår bestyrelsen, at der opstilles yderligere 
4 bænke, hvoraf vi har den ene, således, at der kun 
skal produceres 3 nye bænke. Vi har allerede indgivet 
ansøgning om myndighedsgodkendelse af de nye 
placeringer.

I vores iver for at få opsat nye bænke må vi ikke glemme, 
at vedligeholde de gamle. Vi har på det seneste fået 
meldinger om, at én bænk er ”sandet til”, og sandet 
omkring en anden er blæst væk. Vi sørger for at få løst 
disse problemer inden sommersæsonen.

I den sidste halve snes år har Odder brandvæsen dispo-
neret over en ”mobil” redningsbåd til brug i forbindelse 
med søredninger, miljøulykker og lignende.
I sommeren 2018 blev vi gjort opmærksomme på, at 
man var i færd med at ”nedlægge” dette beredskab. Vi 
deltog i den anledning i et par møder med henblik på at 
få opretholdt beredskabet, men da vi erfarede, at båden 
ikke var nødvendig i redningsberedskabet ”trak” vi os ud 
af sagen.

På vores sidste generalforsamling besluttede vi at udvide 
vores forsikringsberedskab med en arbejdsskadeforsi-
kring og en erhvervsansvarsforsikring. Disse forsikringer, 
der ligesom vores bestyrelsesansvarsforsikring dækker 
både fællesudvalget og de 21 medlemsforeninger, blev 
tegnet i maj måned og kopi af policerne udsendt til alle 
formænd.

På det seneste har vi modtaget henvendelse fra en 
nystartet grundejerforening i Strandvænget ved Saksild 
Strand med anmodning om indmeldelse i Odderkystens 
Fællesudvalg. Vi håber, at I ”bakker op om” bestyrelsens 
positive indstilling til anmodningen.

Vi arbejder også med at få fremstillet et kort eller lig-
nende, som på en overskuelig måde viser de enkelte 
medlemsforeningers geografiske område.

Endelig skal vi i bestyrelsen, som noget af det første efter 
sommerferien, i gang med at planlægge, hvorledes vi 
skal festligholde vores 50-års jubilæum til næste år.

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 29. april 2019 i Odderkystens Fællesudvalg.

Formandens beretning
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AURA Sponsorstrøm hedder nu AURA FællesEl

En lang række grundejerforeninger langs Odd-

erkysten er allerede tilmeldt AURA FællesEl, som 

sidste år skiftede navn fra AURA Sponsorstrøm. 

Når kunderne vælger at købe AURA FællesEl 

støtter de deres grundejerforening.

Med AURA FællesEl kan kunderne købe strøm til 

sommerhuset og deres helårsbolig og samtidig 

støtte den lokale grundejerforening. For hver 

kWh strøm som en kunde bruger, giver AURA El-

handel 2 øre til grundejerforeningen – uden at 

det koster kunden ekstra. 

En typisk husstand bruger 4.000 – 5.000 kWh 

strøm om året. Dette betyder, at en kunde som 

køber AURA FællesEl typisk vil give foreningen 

80-100 kr. om året – så længe kunden er tilmeldt. 

Værd at vide
    • Der er ingen binding på produktet, og det er 

gratis at tilmelde sig

    • Det koster ikke ekstra at købe AURA FællesEl

    • Man kan tilmelde både sit sommerhus og sin 

helårsbolig uanset, hvor i landet den ligger

    • Det er nemt at skifte fra en anden leverandør 

– AURA El-handel søger for det praktiske

    • AURA FællesEl er strøm til en konkur-

rencedygtig pris

Tilskud til stort og småt
Det er naturligvis op til den enkelte forening, 

hvordan den ønsker at bruge støtten fra AURA 

El-handel. Nogle vælger at bruge den som et 

tilskud på at holde foreningens sommerfest, 

mens andre udbedrer veje, indkøber bænke eller 

andet materiel til foreningen. 

Pengene bliver udbetalt én gang om året. 

Grundejerforeninger langs Odderkysten, 
som er tilmeldt AURA FællesEl
    • Grundejerforeningen Mariendal Havbakker

    • Saksild Strandejerlaug

    • Ajstrup Strand & Norsminde Grundejer   

forening

    • Amstrup Ege Grundejerforening

    • Grundejerforeningen Kysing Næs Nord

    • Grundejerforening Kysing Næs af 13/9-1973

    • Grundejerforeningen Dyngby Hage

Er din grundejerforening endnu ikke tilmeldt, 

har foreningens bestyrelse mulighed for at gøre 

det på AURAs hjemmeside via linket aura.dk/fa-

stotte. I kan også kontakte konsulent hos AURA 

El-handel Dorthe Dalsgaard på 87 92 55 45 for 

at høre mere. Det er gratis for foreningen at 

tilmelde sig. 

Sådan køber du AURA FællesEl

På aura.dk/bliv-elkunde skal du vælge 
AURA FællesEl. 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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Banegårdsgade 3, 8300 Odder

Odelsgade 36, 7130 Juelsminde

Tel. + 45 87 80 26 00

odder-juelsminde@feriepartner.dk

www.feriepartner.dk

Høj service og tryghed – forsikring på alle lejemål.

Hos os får du:

Fleksibel udlejningsaftale. Ingen krav om  
et minimum af antal uger til udlejning.

Stort lokalt engagement med eget lokalkontor.

Konkurrencedygtig provision.

✓
✓

✓
✓

Tjen 40.900 kr. 
skattefrit

Tjen penge på dit sommerhus,  
 når du ikke selv bruger det.

70950_FP_Ann_OdderJuelsminde_2019_A4_TK1.indd   1 06/02/2019   14.04
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Skal vi ødelægge naturen for at redde klimaet?

Det lyder umiddelbart som et paradoksalt 
spørgsmål, men mange steder i landet afspejler 
det en barsk realitet, som de lokale befolknin-
ger i efterhånden mange år har måttet kæmpe 
imod.

Opstillingen af stadig flere kæmpe vindmøller 
omdanner naturskønne egne til industriområder, 
der dominerer milevidt til alle sider og ener-
verende forstyrrer magtesløse naboers liv og 
velfærd.

Det har vi kendt til længe. Til gengæld er det 
forholdsvis nyt, at vindmøllerne nu også skal 
indtage de danske kyster, hvis skønhed vi ellers 
priser i poesi og billeder. Hvor smiler fager den 
danske kyst er om føje år blot en erindring i 
ældre menneskers sind. Vores børn og unge vil 
tro, at vindmøller på op til 200 meters højde i 
rækker langs kysterne simpelthen bare skal være 
der - som var de træer i en skov.

Måske en vel dystopisk fantasi, vil nogle sige, 
men næppe dem, der bor eksempelvis ved 
Vesterhavet, ved Storebælt og Lillebælt eller her 
ved Aarhus-bugten, hvor møllerne allerede er 
på vej, medmindre det i sidste øjeblik lykkes at 
afværge den naturkatastrofe, som de 20 over 
150 meter høje møller, opstillet på Mejlflak midt 
mellem Samsø, Tunø, Helgenæs, Mols og den 
jyske østkyst, vil skabe.

Odderkystens Fællesudvalg, der repræsenterer 
21 grundejerforeninger langs kysten fra Nors-
minde til Horsens Fjord, støtter på partipolitisk 
neutralt grundlag kampen mod møllerne i 
Aarhus-bugten. I den anledning har vi før folke-
tingsvalget spurgt de østjyske folketingskandida-
ter om deres holdning til det specifikke projekt i 
Aarhus-bugten: Ja eller nej?

Mange har undladt at svare, nogle bryder parti-
disciplinen, ellers svarer de fleste nej. Her er det 
særdeles interessant, at de konservative kandi-
dater, der svarer, alle siger nej. I 2016 opstod der 
nemlig en mulighed for at aflyse hele projektet 
med de kystnære havmøller og i stedet lægge 
dem langt til havs. Men ene af alle borgerlige 
partier ønskede de konservative ikke at medvirke 
og gik i stedet sammen med Socialdemokratiet 
og venstrefløjen om at fastholde placeringen 
tæt på kysterne og dermed sommerhusområder, 
fredninger, fuglereservater, trækruter og andre 
herlighedsværdier.

Nu sidder vi midt i miseren. Energiministeren 
vil gerne, men kan ikke regere mod et flertal og 
rulle den oprindelige beslutning tilbage. Siger 
han. Men bliver det folkelige pres stort nok, viser 
erfaringen trods alt, at selv det umulige pludselig 
kan lade sig gøre.

cj/Bevar De Kystnære Havmiljøer

Bevar de kystnære havmiljøer

Naturkatastrofe på  vej
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Folketingskandidaternes holdning.
Navn   Svar J/N/?/I

L Liberal Alliance
Ole Birk Olesen .......................... I
Jens Meilvang ............................ Nej
Iben Høiaas Jeppesen .............. ?
Jakob Rixen ................................ I
Ida Korsløkke Bihl ..................... I
K Kristendemokraterne 
Birgit Jakobsen .......................... I 
Esper Thidemann ...................... I
Isabella Arendt Laursen .......... I
Jens Jul Nielsen .......................... Nej
Kristian Søndergaard Larsen . Nej
Nils-Erik Mulvad ........................ I
Simon Overby Kristensen ........ Nej
Sven-Erik Jørgensen  ................. I
O Dansk Folkeparti  
Kim Christiansen ....................... I
Mette Hjermind Dencker ......... Nej
Hans Kristian Skibby ................ Nej
Claus Kvist Hansen ................... Nej
Steen Thomsen .......................... Nej
Knud N. Mathiesen ................... Nej ?
Ole Revsgaard Andersen ......... Nej
Jakob Søgaard Clausen .......... Nej
Nick Zimmermann ................... I
Michael Nedersøe ..................... Nej
Steffen Graff Daugaard ........... Nej
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 
Anders G. Christensen .............. ?
Birte M. Andersen ...................... I
Britt Bager ................................... Nej
Fatma Yeliz Øktem ................... I
Heidi Bank .................................. I
Jakob Ellemann-Jensen .......... I
Karina Rohrberg Jessen .......... Nej
Michael Aastrup Jensen ......... Nej
Simon Ødegaard Simonsen ... Nej
Troels Lund Poulsen .................. I
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 
Nikolaj Villumsen ...................... Ja
Søren Egge Rasmussen ........... Ja
Anne Hegelund ......................... Ja
Maja Albrechtsen ...................... I
Maria Temponeras ................... Ja
Jesper Yde Knudsen ................. I
Helle Nielsen .............................. I
Karina Hjorth ............................. I
Peder Meyhoff ........................... I
Else Kayser .................................. I
Malene Erenskjold  I
Å Alternativet 
Torsten Gejl ................................. I
Mira Issa Bloch ........................... Nej
Nilas Bay-Foged ........................ I
Rasmus Foged ........................... Nej
Birgitte Kehler Holst ................. Nej
HC Molbech ............................... Nej
Helle Wium ................................ Nej
Carsten Borup ........................... Nej
Niels Christiansen ..................... ?
Line Aaen .................................... Nej
Peter Barner Steinbrenner....... I

Ja: Tilhænger af vindmøller på Mejlflak. 
Nej: Imod vindmøller på Mejflak. 
?:  Er i tvivl., I:  Har ikke svaret. 

Navn   Svar J/N/?/I

A Socialdemokratiet. 
Camilla Fabricius ...................... Ja
Christen Sørensen..................... Nej
Daniel Toft Jakobsen ............... I
Dorthe Hindborg ...................... Ja
Henrik Dam Kristensen ........... ?
Iben Sønderup ........................... ?
Jens Joel ...................................... ?
Leif Lahn Jensen ........................ I
Malte Larsen .............................. Ja
Nicolai Wammen ...................... I
Thyge Risvig ............................... I
B Radikale Venstre 
Michael Skaaning Johansen . Nej
Bassam El-Daoud .................... I
Søren Bo Pedersen.................... I
Karen Melchior ......................... ?
Morten Kjær Sørensen ............ I
Tom Brøcher Jakobsen ........... I
Susan Kronborg ....................... Nej
Katrine Kjær Robsøe  ............... I
Henrik Vinther Olesen ............ I
Anne Sophie Callesen ............ I
Morten Østergaard ................ I
C Det Konservative Folkeparti 
Charlotte Green ....................... Nej
Jane Christensen ..................... Nej
Ali Aminali ................................ I
Anders Krøjgaard Lund ......... Nej
David Munk-Bogballe ............ Nej
Jens Salling ............................... I
Lars Jensen ................................ I
Mona Juul .................................. Nej
Niels Rosenberg ........................ Nej
Victoria Kilpatrick ..................... I
D Nye Borgerlige 
Lars Boje Mathiesen  ................. Nej
Niels-Christian Braad ............... Nej
Lars Axel Nielsen ....................... Nej
Niels Børge Eriksen ................... I
Ulrik Hermann ........................... Nej
Inger-Marie Tryde Martensen. Nej
Caroline Mathilde Reitzel........ I
F Socialistisk Folkeparti 
Kirsten Normann Andersen ... ?
Anna Brændemose .................. I
Charlotte Broman Mølbæk ... I
Aleksander Myrhøj .................. I
Charlotte Vindeløv .................. I
Morten Siig Henriksen ............ ?
Niels Callesøe ............................ Nej
Theis Rubinke Sørensen .......... ?
Jan Tidemand ............................ Nej
Paw Amdisen .............................. ? 

Kandidaternes svar kan ses på
www.odderkystensfaellesudvalg.dk
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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 på strande.)

•   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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Det gode sommervejr i 2018 har 
sat sine spor og betyder øget efter-
spørgsel på sommerhuse til udlej-
ning. Alt tyder på, at 2019 bliver 
et endnu bedre udlejningsår end 
rekordåret 2018. – Allerede nu kan vi 
derfor se, at vi kommer til at mangle 
sommerhuse til udlejning i højsæ-
sonen.  

Hvis I ikke tidligere har udlejet jeres 
sommerhus så kontakt os og vi vil 
uforpligtende give jer et indblik i 
hvad det vil sige at udleje, - hvor 
nemt det er at komme i gang og vi 
vil give jer et tilbud på, hvor meget I 
vil kunne tjene. Vi har intet krav om 
et minimum af antal uger, som skal 
sættes til udlejning. 

Det er nemlig i dag mere fordelag-
tigt at udleje sit sommerhus end 
nogensinde før.  Det skattemæssige 

bundfradrag er steget til kr. 40.900, 
som I kan tjene skattefrit på udlej-
ning af jeres sommerhus, og herefter 
må I fratrække 40 % af resten inden 
det restende beløb beskattes som 
kapitalindkomst.  

Tøv ikke med at overlade jeres som-
merhus til os i de uger I ikke selv har 
brug for sommerhuset. 

Vibeke Christensen og Edith Derdau
Feriepartner Odder-Juelsminde

Vidste du ?
Hver gang et feriehus sættes til 
udlejning skaber det 300.000 kroner  
i lokal omsætning i de lokale køb-
mænd, forretninger, restauranter,  
oplevelser og museer. Tre sommer-
huse der sættes til udlejning, skaber 
således et fuldtidsjob.

 Det gode sommervejr 2018 betyder 
 mangel på sommerhuse til udlejning

Bruttoindtægt  kr. 40.000
+ forbrugsindtægter  kr. 5.000
Samlet lejeindtægt  kr. 45.000
Skattefrit fradrag(Pristalsreguleret)  kr.  -40.900
Lejeindtægt minus bundfradrag  kr. 4.100
Fradrag 40% af kr. 4.100   kr. 1.640
Til beskatning som kapitalindkomst  kr. 2.460
Skat af kapitalindkomst 34%  (Individuelt) kr. -837

Eksempel på fradragsreglen:  

Lejeindtægt efter skat:      kr. 44.163  
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Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere det med at støtte din grundejer- 

forening? Når du vælger AURA FællesEl, får du lidt mere for pengene – uden at det 

koster dig ekstra. Du støtter din grundejerforening, og AURA El-handel betaler. For 

hver kWh strøm du bruger, giver AURA El-handel 2 øre til grundejerforeningen.

Fordele med AURA FællesEl

· Det er gratis at tilmelde sig, og der er ingen binding på produktet

· Du kan tilmelde dig AURA FællesEl, uanset hvor i landet du bor

· Du får strøm til en konkurrencedygtig pris

Tilmeld dig AURA FællesEl 

aura.dk/FallesEl

Støt din grundejerforening 
med AURA FællesEl
Du vælger, vi betaler
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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



4,1 ud af 5 stjerner. Så tilfredse er de sommerhusejere, der udlejer via DanCenter. 
Vil du gerne være en af dem, så kontakt DanCenter på tlf. 7217 8133 eller   
Juelsminde@dancenter.com. Så nemt er det at udleje dit sommerhus – også hvis 
du ikke har prøvet det før.

Sommerhusudlejning

Husk at du får op til 20% rabat på 
alle ferier med både  DanCenter og 
Danland!

Sådan bliver du (også) tilfreds 
med din sommerhusudlejer

Tjen 

40.000,-  
skattefrit

2095_DC_indlejning_148x210_Jan2019.indd   1 09/01/2019   10.54
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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 · Stubfræsning

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

· Uforpligtende tilbud gives
· Fuldt forsikret

50 50 12 31
BROHUS APS · GL. BYGADE 1B, SAXILD · 8300 ODDER

Fiskehuset  har  åbent vinteren igennem fra torsdag til søndag  kl. 11:00 til 22:00.
Fra  1.  april  2019  holder vi åbent alle ugens dage  kl.  10:00 til 22:00
BRUNCH  -  FROKOST - AFTENSMAD - SELSKABER
Følg

 
os

 
på

 
facebook

 
eller

 
kontakt

 
os

 
på

 

mail:
 

kontakt@norsmindefiskehus.dk
telefon:

 

25555203,

 

hjemmeside:
 

www.norsmindefiskehus.dk
 

adresse:
 

Gl.
 

Krovej
 
1A,

 
Norsminde,

 
8300

 
Odder.
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Vi kan godt undvære solen, men det er ikke 
helt det samme uden. Sådan er det også 
med internet. En god forbindelse gør bare 
dagen så meget sjovere og ikke mindst let-
tere.

Derfor er det også lige netop en stabil inter-
netforbindelse, feriegæsterne kigger efter, når 
de udvælger deres feriemål. - ”Hvor det før var 
andre parametre, som gæsterne valgte som-
merhus ud fra, er internetforbindelsen nu blevet 
en afgørende faktor. Mange tager det for givet, 
at der er internet. En god internetforbindelse 
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 mange huse også udlejes til 
gæster, der skal arbejde i området, og i de til-
fælde er internetforbindelse et must,” siger ind-
lejningschef hos Feriepartner Odder-Juelsminde, 
Edith Derdau. 

 
En naturlig del af ferien 
Internettet er blevet en naturlig del af feriens 
muligheder.  ”Det handler ikke blot om, at bør-
nenes iPads skal være online, og mailen skal 
tjekkes, men om at kunne planlægge ferien og 
finde information om områdets muligheder: 

Tivoli Frihedens åbningstider, booking af billet-
ter til Samsøfærgen, kørselsvejledning til Moes-
gaard Museum, åbningstider i Odders butikker 
osv. Vi er så vant til, at alle informationer er 
tilgængelige hele tiden, at vi også forventer at 
kunne planlægge ferien på samme måde”, slut-
ter Edith Derdau.
Øget salg af fiber til sommerhuse
Østjyllands fiberleverandør AURA Fiber oplever 
også den stigende interesse fra både feriegæster 
og sommerhusejere.  – ”Før var et sommerhus 
indrettet med det mest nødvendige. Nu vil 
feriegæsterne ikke nøjes med TV med stuean-
tenne, opvaskemaskine og eventuelt en pool. 
De kræver en 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 sommer-
huset opgraderet til et sted, hvor man udmærket 
kan arbejde lidt, mens man slapper af og hygger 
med familien,” siger salgschef Mikael Rahbek 
Davidsen fra AURA Fiber.

For at komme den stigende interesse fra sommer-
husejere i møde, tilbyder AURA Fiber et skræd-
dersyet produkt til sommerhuset, Waoo Fritid.   
 
Læs mere om Waoo Fritid på aura.dk/fritid. 

Et sommerhus uden internet er 
som en sommer uden sol.
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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
FOR MEGET AFFALD?
Fester og mange gæster giver ekstra tryk på affalds-be-
holderen. Har du mere restaffald, end den kan rumme, kan 
du købe et digitalt sækkemærkat i Renosyds app eller på 
renosyd.dk. Brug en almindelig sort eller klar sæk, og sæt 
koden på sækken. Du stiller blot sækken ved siden af dit 
normale restaffald, så tager vi den med ved næste normale 
afhentning. Koden koster 25 kr. 

Alternativt kan du bestille en ekstra tømning af din  
beholder. Prisen afhænger at størrelsen på din beholder.
Se mere på renosyd.dk under Priser. 

ODDER GENBRUGSPLADS
Mandag - fredag 07.00 - 18.00

Lørdag - søndag 09.00 - 16.00
Alle dage i påsken 09.00 - 16.00

Genbrugspladsen  
har åbent
Brug for mere luft mellem møblerne 
og i bedene? Kom af med dine aflagte 
ting og haveaffaldet på den lokale gen-
brugsplads.

Her kan du se åbningstiderne: 

Sortering af affaldet 
er vigtig…
… men det kan være svært, hvis 
man ikke ved hvordan. 
Er du sommerhusejer og har lejere, 
kan du hjælpe dem til at sortere 
korrekt ved at hænge sorterings-
vejledninger op. De kan hentes i tre 
sprog på turistkontoret.
Har du brug for nye klistermærker 
til beholderne? 

Kontakt Renosyds 
kundeservice el-
ler hent dem på 
Odder Genbrugs-
plads. 
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OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Nørregade 6  ·  Tlf. 87 80 28 00

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse 
i velassorterede specialafdelinger

Besøg også vores fi lialer – Dagli’ Brugsen Gylling og 
Dagli’ Brugsen Hou – på din tur rundt i sommerlandet.

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

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

Oplev blandt andet  
• 100 m lang togbane
• Ølbar med smagsprøver
• 1000 l akvarium med fi sk 
• Legerum for de mindste
Kom og oplev det hele…

Bliv medlem 
og få fordele
når du handler.

Åbningstider

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

Flere kan få glæde af Odder-kysten
En af de helt store attraktioner i Odder Kommune 
er de mange hyggelige og indbydende sommer-
huse. Der er masser af muligheder for, at man kan 
holde ferie og slappe af ved Odder-kysten. Man 
kan leje et sommerhus, måske købe sit eget eller 
bare nyde den stemning, der er, når man går en 
tur i et sommerhusområde, hvor der bliver puslet 
i haverne, tændt op i grillen og hygget med gode 
naboer og venner. 

Flere kan få glæde 
af Odderkysten

Borgmester Uffe Jensen.

Turismen er i vækst i disse år, og i Odder Kommune 
er vi også med på udviklingen. Flere besøgende 
giver potentielt flere kunder i butikkerne, skaber 
arbejdspladser og øger kendskabet til Odder som 
destination, og det gavner os alle.

Odder Kommune søgte i slutningen af 2017 om 
mulighed for at flytte nogle sommerhusområder 
og bl.a. udstykke flere grunde ved Chr. Petersensvej 
nær Saksild Strand. Kort før jul 2018 blev der ind-
gået en politisk aftale, der giver mulighed for, at 
der kan bygges flere sommerhuse i hele landet. I 
alt kan 20 kystkommuner udlægge 2.187 nye som-
merhusgrunde. 

I Odder Kommune har vi fået mulighed for, at der 
kan etableres 72 nye sommerhusgrund. Jeg synes, 
at det er en spændende mulighed for at benytte 
vores gode kystområder endnu bedre. Odder-kys-
ten er jo et af landets bedste strandområder. Vi skal 
selvfølgelig have alle meninger på bordet og høre, 
hvad sommerhusejere og andre borgere i området 
mener. Det venter en længere proces med høringer, 
og vi skal have undersøgt alt fra jordbundsforhold 
i området til parkeringsmuligheder og trafikale 
forhold. 

Odder Kommune har meldt tilbage til Erhvervs-
ministeriet, at af de 72 mulige sommerhusgrunde 
ønsker vi, at der kan etableres tre sommerhus-
grunde ved Rude Strand og 69 sommerhusgrunde 
i området ved Christian Petersensvej. Det flugter i 
øvrigt også med den tilladelse, som vi fik fra Erh-
vervsministeriet.

I forhold til videre proces, afventer vi i øjeblikket 
et Landsplandirektiv fra Erhvervsstyrelsen. Vi har 
ikke fået en tidsplan for, hvornår det kommer. Når 
direktivet kommer, skal det i høring i otte uger, 
inden det kan blive godkendt. Derefter skal byrådet 
indarbejde de ændringer ved tillæg til Kommune-
plan 2017-2029, som er nødvendige. 
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Senere følger lokalplanlægning, som dog også kan 
pågå sideløbende med kommuneplanlægningen. 

Det bliver en spændende – og langvarig -  proces, 
som I kommer til at høre mere om. Man kan også 
løbende følge med på Odder.dk, hvor man bl.a. 
kan finde byrådsreferater, nyheder og høringer. 

Ud over muligheden for flere sommerhuse arbejder 
vi også for at tiltrække flere turister på forskellige 
måder. Velkomstguiden fra Kystlandet blev revet 
væk i 2018, så i år er den trykt i næsten dobbelt så 
mange eksemplarer – og så er den desuden pro-
duceret bæredygtigt. Guiden udkom her i foråret i 
et handy format med fortællinger og information 
om aktiviteter, oplevelser, arrangementer i Odder 
og omegn. Også i år bliver den tilgængelig flere 
end 100 steder, fx overnatningssteder, spisesteder, 
til events og andre steder, hvor turisterne naturligt 
kommer.

Odderkalenderen.dk bliver også brugt mere og 
mere. Alle kan skrive et arrangement ind i kalen-
deren og turister – og andre – kan læse om, hvad 
der sker i området. Prøv selv at klik ind på kalen-
deren – måske får du og din familie lyst til at delt-
age i et af de mange arrangementer.

Og selv om stranden og Odder-kysten er et skønt 
område, ja, så håber jeg også, at I vil drage på opd-
agelse i hele kommunen. Udover skønne naturop-
levelser kan turen krydres med besøg på et af vores 
lækre spisesteder. Eller måske med en god handel i 
en af Odders mange forretninger eller gårdbutikker. 

Velkommen til Odder-Kysten. Jeg håber, at du og 
din familie får en rigtig dejlig sommer og skønne 
ferieminder 

Borgmester Uffe Jensen

Fakta: Baggrunden for nye sommerhusgrunde

På baggrund af Planstrategi 2017 – udviklings- og 
sommerhusområder, ansøgte Odder Kommune 
i efteråret 2017 om 74 nye sommerhusgrunde. 
Samtidig tilkendegav kommunen et ønske om at 
tilbageføre 67 ubebyggede sommerhusgrunde 
beliggende i Amstrup og Saksild.

Odder Kommune har fået tilsagn fra Erhvervs-
ministeren om, at kommunen får tildelt 72 som-
merhusgrunde mod, at den tilbageleverer 67 ube-
byggede sommerhusgrunde. 

Det fremgår af Planstrategi 2017, at fire af de 
ansøgte sommerhusgrunde ligger ved Rude 
Strand og de øvrige 70 ligger ved Christian Peter-
sens vej ved Saksild Strand. Siden udarbejdelse af 
Planstrategi 2017 er et mindre areal af det ansøgte 
sommerhusområde ved Rude Strand udpeget til § 
3 område, så dette område er taget ud, og der er 
derfor kun areal til tre sommerhusgrunde. 
Desuden er området ved Christian Petersensvej sat 
til 69 grunde. 

Gårdbutik • Mølleri • Slagteri  
Restaurant • Kafferisteri 

Bjeragerhougaard  
Bjeragervej 35 . 8300 Odder   

T 2178 2760 . Frumollersmolleri.dk 

Vi dyrker den gode smag
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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

Gammeldaws isvafler med italiensk is

Vanilje – jordbær/chokolade 

softice fra Vebbestrup

Styksalg slik som i gamle dage

Div. Vand – Kaffe – Toast – Pølser

Spændene udvalg i øl, 8 slags fadøl,

40 special øl – Vine – Lette anretninger

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

Live musik og masser 

af god stemning på terrassen!

 
TORVALD KØHLSVEJ 25 

8300 ODDER

TELEFON 86 54 47 44

OPHOTEL.DK

stars 
AND AMAZING 
EXPERIENCES

4
MONTRA HOTELS
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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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Aktivitetsoversigt 2019
Søndag den 5. maj kl. 14-15.30
Økologiens Have
Mere liv i haven
www.okologienshave.dk

Lørdag den 11. maj kl. 10.00
Traktortræk
Boulstrupvej 10
Boulstrup, 8300 Odder

Søndag den 12. maj 11--12.30
Naturhaven i din egen have
Økologiens have
www.okoligenshave.dk

Lørdag d. 25 maj kl. 19.00 – 22.00
Minigolfbanen i Saksild.
Glad Traditionel Jazz.

Søndag den 26. maj kl. 11-12.30
Biernes forunderlige verden.
Økologiens have
www.okoligenshave.dk

PinseLørdag d. 8. juni kl. 19.30 – 22.30
Minigolfbanen i Saksild.
Livemusik

Lørdag den 8. juni kl.11-17.
Norsmindehavn.
Norsmindefor fuldesejl.
www.norsmindeforfuldesejl.dk

Søndag d. 23. juni kl. 18.30 – 20.30
 og 21.30 – 22.30  (Sankt Hans)
Minigolfbanen i Saksild.
Livemusik

Søndag d. 23. juni 
Sankt Hans aften
www.okologienshave.dk

Søndag d. 30. juni kl. 14-15.30
Fuglene i haven
Økologiens have
www.okologienshave.dk

Torsdag d. 4. juli kl. 19.30 – 22.30
Minigolfbanen i Saksild.
ABBA Show.

4.- 7. juli
Tunø Festival.
www.visiodder.dk

5.- 7. juli
Sondrup Marked
www.visiodder.dk

Fredag den 6. juli  kl.20.00
Hou LysbådehavnNorsminde havn.
Visens Skib Sommertogt 2019.
Gratis visekoncert.

Torsdag d. 11. juli kl. 19.30 – 22.30
Minigolfbanen i Saksild.
Bourbon Street Jazzband.
Livemusik
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Aktivitetsoversigt 2019
12.-14 juli
Hou Havnefest
www.visitodder.dk

Torsdag d. 18. juli kl. 19.30 – 22.30
Minigolfbanen i Saksild.
Livemusik Kim Larsen sange.

Torsdag d. 25. juli kl. 16.00 – 18.00 
Minigolfbanen i Saksild.
Turnering
kl. 19.00 – 22.30 

Torsdag den 1. august k. 20.00
Skovbakken
Musik under bøgen 
www.visitodder.dk 

Torsdag den 1.august kl. 20.00
Norsminde havn.
Visens Skib Sommertogt 2019.
Gratis visekoncert.

Fredag den 2. august  -søndag d. 4. august
Odder Byfest.
www.visitodder.dk

Torsdag d. 8. august kl. 20.00 – 22.00
Minigolfbanen i Saksild.
Nice Little Pinqvin.

Lørdag d. 17. august kl. 20.00 – 23.00
Minigolfbanen i Saksild.
Livemusik

Søndag d. 25 augus kl. 10-16
Grøn festival
Økologiens have
www.okologienshave.dk

Lørdag d. 31. august kl. 20.00 – 23.00 
Minigolfbanen i Saksild.
Swinging Dixies

Flere aktiviteter:
www.odderkystensfaellesudvalg.dk
www.visitodder.dk
www.odderkalenderen.dk
www.oddermusseum.dk
www.minigolfbanen.dk
www.okologienshave.dk
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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 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. I 2019 
kan vi præsentere vores nye bålhytte, hvor der 
kan hygges med bål, selvom der skulle komme 
en byge.
Selve Haven er åben for besøg kl 11-15 udenfor 
sæson og kl 10-17 alle dage i sæson fra påske til 
og med efterårsferien. Dog er haven lukket ons-
dage udenfor sæsonen.

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. Du kan også 
følge os på Facebook.
Vores entré-pris er fra skærtorsdag kr. 50 for vok-
sne og 10 for børn. Kan være højere ved særlige 
arrangementer. I vinterperioden er entre nedsat 
til kr. 20 for voksne, gratis for børn.
Planteskole, café og butik kan besøges uden 
betaling af entré.

Vi glæder os til at byde Jer velkomne til sæson 
2019. 

Økologiens Have i Odder
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Internet -  Danmarks Bedste. 

TV - Streaming TV-pakke eller TV via TV-boks.  

Telefoni - Få forbrugsafregnet abonnement 
med i dit internetprodukt. 

Knudsminde 10 · 8300 Odder · aura.dk/fritid

Gør dit sommerhus mere attraktivt for både familier og alle an-
dre, der vil have internet i ferien. Stabilt og hurtigt internet er 
fortsat i fokus, når der skal vælges udlejningshus. 

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

*Kilde: Loyalty Group BrancheIndex TM 2018

FOR 7. ÅR I TRÆK

2017
2018

“HVAD?...INGEN INTERNET...
SÅ VIL JEG HELLERE BLIVE HJEMME...”

Se mere på  
aura.dk/fritid
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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
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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.
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Spar energi og hjælp naturen.

Danmark er det land, der dyrkes mest inten-
sivt. 62% af vores areal er opdyrket land-
brugsland og i Odder lidt mere endda, byer 
og veje fylder 20 %, så der er kun knapt 20 
% til skove og anden natur. 

Derfor er den vilde natur presset, det kan vi 
gøre noget ved i vore sommerhusområder-
ne. Mange af os kommer jo i sommerhus for 
at slappe af, det er en rigtig god ide at spare 
på energien, både din egen og plæneklip-
perens. Sæt dig og nyd naturen og roen, når 
maskinen ikke kører.

Lad græsplænen eller et stykke af den, hvor 
du ikke kommer så tit, vokse, så du kun slår 
det 1 eller  2 gange om året, midsommer og 
vinter.

 Fjern det afslåede, så du udpiner jorden, 
det fremmer de vilde blomster og du und-
går at området vokser til i brændenælder og 
tidsler. 

Så evt. engblomster i arealet.

Lad et hjørne af haven være “vild med vilje”. 
Lav en bunke grene og kvas, her vil være 
gemmesteder og føde for mange dyr f. ex. 
pindsvin og gærdesmutter.

Har du et fredeligt solbeskinnet hjørne, kan 
du lægge en bunke sten, det vil firben og 
stålorm være glade for.
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Lad en gammel træstamme stå eller ligge, 
det giver levesteder for mange insekter og 
svampe.

I rabatten langs vejen kan du også så blom-
ster, 1. år kræver det lidt arbejde med at 
fræse et bed, som kan sås til med blomster 
til glæde for dem, der går forbi og bier og 
sommerfugle. Vilde blomster er at foretræk-
ke. Herefter skal nu kun slåes en gang om 
året og de kommende år, er det ret let at 
rive det igennem inden de nye blomster sås.

Jeg indrømmer at haven kan virke lidt 
rodet, men “vild med vilje”  er godt for natu-
ren og giver mig tid til at slappe af med en 
øl og god samvittighed. 

Keld Linaa Jørgensen 



Men bare rolig, vi skal nok sætte 
grænsen. Få sat pris på dit fritidshus.
Bestil en gratis og personlig 
salgsvurdering på home.dk

Hos home får 
vi køberne til at 
føle sig hjemme 
hos dig

ODDER
v/ Claus Bekker
Ejendomsmægler & Valuar MDE
Rosensgade 26, 8300 Odder
odder@home.dk
facebook.com/homeodder
Tlf. 86543322

home.dk/odder Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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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 

Vi samler på 
tilfredse kunder

*Kilde: boligsiden.dk/find mægler/i områderne/8300 Odder og 8330 Beder. 
Sælgeranbefaling i hhv. Odder og Beder, de seneste 12 mdr. pr. 11.03.19

Jeg benyttede mig af EDC i Odder, da jeg skulle sælge 
mit sommerhus ved Rude Strand. 

Generelt en meget positiv oplevelse. Den løbende 
orientering i salgsforløbet, fortjener at blive fremhævet, idet hos 
EDC Odder var den 100 % tilfredsstillende. 

Og jeg havde ikke en eneste gang behov for selv at indhente 
denne orientering. Meget betryggende!”

10 og 9,8 stjerner ud af 10*

Sælgeranbefaling

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 1B 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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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



37

 
 Spil, legetøj & børnetøj     Bøger
 Køkkengrej & porcelæn   Cykler
 Værktøj & havemaskiner   Lamper & ure   
 Keramik & nips     Elektronik
 Møbler & havemøbler    Musik & film

NyE 
VarEr 
hVEr 
ugE

Retroen Genbrug Odder
Over 900m2 loppemarked med kæmpe udvalg i alt indenfor genbrug

Åbent mandaG & tORsdaG kl. 15 - 18 & løRdaG kl. 10 - 13

retroen genbrug Odder
Skovdalsvej 27
8300 Odder
Tlf. 21690572

Flohmarkt
Geöffnet Montag & Donnerstag 
um. 15 - 18 
Samstag um. 10 - 13

Flea market
Open Monday & Thursday 
at. 15 - 18
Saturday at. 10 - 13

Vores overskud går til lokalt, socialt arbejde med børn, unge & familier i udsatte livssituationer

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 

★



38

Saksild og omegns Lokalråd

 

Derfor er det lokalrådets opgave at binde bånd 
mellem vores erhvervs- og foreningsliv, institu-
tioner og lokalbefolkning, og her tænkes såvel 
de fastboende, som de der bor her en del af året. 
I lokalrådet er kerneopgaven at gribe de bolde, 
der fra forskellig side kastes i luften for at sikre, at 
Saksild og omegn forbliver et godt sted at lære, et 
godt sted at være og et godt sted at bo.
 
Da Odder Kommune i 2014 besluttede, at der 
skulle etableres lokalråd i kommunen, var det 
med stort fokus på, at rådene skulle være binde-
led til det kommunale system, så man sikrede, 
at udviklingen gik den vej, som borgerne i de 
enkelte områder ønskede det, og man afsatte ved 
den lejlighed en pose penge til fordeling mellem 
rådene, således små projekter kunne igangsæt-
tes. Samarbejdet er fortsat i en udviklingsproces, 
men det betyder ikke, at ingenting sker. 

Som Lokalråd kan vi på egen bane sige:  ”Vi vil – vi 
kan og vi gør det!” og vi har derfor brug for alle 
gode kræfter.

Efter vores første borgermøde i 2014 blev 
der nedsat fokusgrupper, der arbejder med 
bl.a. erhvervsudvikling, infrastruktur, fæl-
lesskaber, stier og veje samt formidling. 

Ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det hele.
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Erhvervsgruppen
Erhvervsgruppen har skabt et netværk mellem 
områdets mange små virksomheder. Gruppen 
er endnu ikke helt selvkørende, men der er indtil 
nu afholdt erhvervstræf og virksomhedsbesøg, 
og næste arrangement er den 1. april, hvor der 
afholdes temamøde om hvordan, man også 
som virksomhed kan skaffe midler til forskellige 
projekter. 

Infrastrukturgruppen
Infrastrukturgruppen kæmper en hård kamp 
med region og kommune for at sikre den kollek-
tive trafik i kystområdet, og vi er på ingen måde 
overbeviste om, at de forskellige flex-ordninger 
er ideelle løsninger for hverken sommergæster 
eller fastboende, og vi har derfor ”løftet” 
problemstillingerne omkring kollektiv trafik til 
fælleslokalrådet i håb om at skaffe lidt større 
kommunal lydhørhed og medindflydelse. 
Infrastrukturgruppen arbejder også med 
trafiksikkerhed, og i Saksild og Rørth vil der i 
2019 blive lavet forskellige tiltag omkring trafik-
dæmpning, ligesom der vil blive taget action 
på de fejl og mangler, der er på de netop asfal-
terede områder på strækningen.

Fællesskaber 
Fællesskaber er mange ting, vi ønsker fællesska-
ber på tværs af generationer, og vi ønsker fæl-
lesskaber på tværs af de ”usynlige” grænser, der 
er mellem vores områder. 
Aktuelt arbejder vi med at skabe liv i og 
omkring Kulturhuset. Vi håber, at der i løbet at 
det næste års tid kan anlægges en ”Kulturhave” 
med plads til leg, petanque, shelter, grill og 
fælles hygge for alle i vores område. 
Tegningerne er udarbejdet, og de præsenteres 
blandt andet på et borgermøde søndag den 
24. marts i Kulturhuset. Vi håber, at vi til den 
tid også har fået ”grønt lys” fra kommunen i 
forhold til igangsætning. 

Stier og veje 
Der arbejdes med at finde spændende stier 
og veje, såvel historiske som nye, til glæde for 
naturfolket, sportsfolket, turisterne og de his-
torisk interesserede. Drømmen om en kyststi 
langs hele Odderkysten og færdiggørelse af 
stiprojektet fra Odder til Norsminde er også 
stor. 

Formidling 
Lokalrådet forsøger at få så mange af områdets 
borgere som muligt i tale. 
Det gør vi ved blandt andet ved altid at holde 
”åbne” bestyrelsesmøder. 
Vi udsender Nyhedsbrev en gang om måneden 
til alle, der ønsker det, og vi forsøger løbende at 
opdatere vores hjemmeside www.saksildlokal-
raad.dk med relevant info. 
Aktivt medborgerskab kommer ikke af sig selv, 
men vi håber og tror på, at vi over tid får så 
solidt et fodfæste, at alle dele af vores lokalom-
råde tænker det helt naturligt at samarbejde 
på tværs og skabe fælles løsninger til gavn og 
glæde for os alle. 
 
Lisbeth Bonde 
Formand  
lisbeth.bonde@outlook.dk
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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.

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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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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Tænd -eller sluk varmepumpe og elradiatorer via 
mobiltelefon.

Mange grundejere ønsker at bruge deres frit-
idshus året rundt. Hvis man gerne vil komme til 
et varmt og komfortabel hus, er det muligt at 
tænde for varmen via mobiltelefon eller tablet..

Der findes mange enheder, som indeholder wifi, 
og som derfor kan fjernstyres via en app på 
mobiltelefonen, desuden er der mulighed for at 
installere en Gsm enhed på varmepumper, og 
på denne måde kan man ligeledes fjernbetjene 
varmepumpen.

I det efterfølgende vises hvordan der etableres 
fjernbetjening af en varmepumpe, via internet 
og en mobiltelefon.

Inden installation startes, skal man sikre at der 
er god trådløs internet forbindelse. 

Hvis husets router  er langt væk fra 
varmepumpen, bør man først installere en wifi 
extender, tæt på varmepumpen.

Derefter indkøbes en wifi boks, som tilkobles 
varmepumpen. 
Boksen tilkobles til varmepumpen via et med-
følgende kabel. Nogle pumper har direkte stik 
til kobling, i andre pumper kan stikket være 
”gemt” inde i pumpens elektronik. Her kan man 
via manual finde stikket, alternativt kan man få 
hjælp af en el-installatør til dette. 

Når wifi boks er koblet til varmepumpen, skal 
boksen kobles til husets trådløse netværk, det 
sker ved at installere en app på en mobiltelefon 
eller tablet. I wifi boksens brugervejledning kan 
man finde navnet på den pågældende app.

På billedet er vist en Panasonic varmepumpe 
tilkoblet en wifi boks. Når app er installeret, 
kan man i opsætning vælge Add New Device. 
Derefter følger man vejledning på skærm og får 
tilkoblet enheden til det trådløse netværk. 

Når enheden er tilkoblet, kan man indstille 
temperatur m.m., ligesom på varmepumpens 
fjernbetjening, desuden findes en kalenderfunk-
tion, hvor man kan opsætte temperaturen i et 
givet tidsrum. F.eks. kan man have lav tempera-
tur eller helt slukket på dage, hvor man ikke er i 
sommerhuset, og en passende stuetemperatur  
i weekenden. Systemet kan også bruges til at 
tænde varmepumpen på tidspunkter, hvor der 
er lav udetemperatur, således at frostskader kan 
undgås.

Udover styring af varmepumper findes der også 
trådløse elradiatorer og trådløse stikdåser, der 
kan opsættes og styres på nogenlunde samme 
måde.

Trådløse stikdåser kan f.eks. bruges til at styre en 
eksisterende el-radiator uden indbygget wifi. 

Gunner Jørgensen

Fjernstyring af varme
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Norsminde inviterer til fest for fulde sejl
 
Lystfiskeri, dykkeropvisning, havnekøkken, 
sejlads, havnerundfart og kajakroning står bl.a. 
på programmet, når klubber og foreninger i 
Norsminde inviterer til Norsminde For Fulde Sejl, 
der her i 2019 løber af stablen 8. juni kl. 11-17. 
Bemærk det er pinselørdag.

Vi byder på en traditionsrig og hyggelig havne-
fest for hele familien.
På dagen vil der være rig mulighed for at kom-
me tæt på havet - både i form af mad og oplev-
elser ude i bølgen blå. Mange af aktiviteterne er 
tilmed helt gratis og entreen ligeså.
Det er 12. 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 aktiviteter. Sejlads med motor eller sejl, krab-
beræs, bålplads, kræmmermarked, kørsel med 
hestevogn, udstilling fra lokalarkiverne m.m. er 
hver år en stor succes. 

Nyd stemningen på vores idylliske havn
På havnepromenaden vil der være mulighed 
for at hænge ud i vores fine hjemmelavede 
træmøbler.
Nyde dejlig mad fra Fiskehuset, Norsminde Kro 
eller Ib Michaels havnekøkken, som serverer den 
dejligste, velsmagende krabbebisque.
Lokale bands besøger Norsminde og skruer op 
for stemningen på havnen og ved Jolleklubben, 
og Erik Moes spiller dejlige harmonikatoner på 
havnekajen.
Og så kan man jo lige tage et kik på alle 
boderne på havnen. Der er måske også guld i 
Norsminde og ikke kun i købstæderne!
Det koster 200 kr. at stille en bod op. Henv-
endelse i god tid til Lions Club, mail: kenneth.
bojsen@dustin.dk eller sms 60250664. Det er 
først til mølle!

Oplevelser for børn 
Norsminde For Fulde Sejl er også spændende 
set fra børnehøjde. Krabberæs på krab-
beløbsbanen, snobrødsbagning og små konkur-
rencer hos Jolleklubben. Også i år byder vi på 
børneloppemarked.
Det var en stor succes sidste år, så det er en 
tradition vi vil gå videre med. Det er gratis for 

børn at opstille en bod, men man skal tilmelde 
sig senest et par dage før til Mie Wejdling, mail: 
formand@krydsfelt-norsminde.dk  eller sms: 
3024 7826

Flere oplevelser
Tag på hyggelig, historisk sightseeing med hest 
og vogn. Den gemytlige hest Sally trækker vogn 
og passagerer gennem landskabet, ad den 
gamle Krovej, forbi den gamle kirkeruin og som-
merhusene, med udsigt til bølgende marker og 
den smukke fjord. Pris voksne: 30 kr., børn: 20 kr.

Kajakklubben tilbyder prøveture i kajakken 
under vejledning fra erfarne kajakroere. Det 
gælder også for børn fra seks år, hvis de led-
sages af en voksen. Også på havnen er der 
mulighed for sejlture af forskellig art.

Kik ind i Jolleklubbens lokaler og se en spæn-
dende udstilling om slægterne i Norsminde – 
arrangeret af Lokalarkiverne i Saksild og Beder/
Malling.

Vel mødt til en festlig sommerdag i Norsminde!

Information:
Kontakt: Margit Bryder – mob.: 5223 4080,  mail: 
margit.bryder@gmail.com

Norsminde For Fulde Sejl (NFFS) afholdes hvert 
år i juni, og er en del af foreningen Krydsfelt 
Norsmindes mange aktiviteter (www.krydsfelt-
norsminde.dk).
Arrangører: Krydsfelt Norsminde, Lions Club 
Beder/Malling og klubberne i Norsminde.

Norsminde for fulde sejl
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Tre nye turfoldere - og nye 
udgaver af de gamle 

I 2015 udgav Danmarks 
Naturfredningsforening 
i Odder 12 foldere med 
forslag til ture i den lokale 
natur. I år er der kommet tre 
nye foldere til: 

En om Stampmølledalen i 
Odder, en om en sti langs 
Horsens Fjord med udgang-
spunkt fra Sondrup Strand 
og en om Kyststien ved 
Hou. 

Kyststien er en af de m
est populære stier i Odder 
Kommune, men den er 
også udsat for vind og vejr, 
så i en januarstorm skyllede 
nogle hundrede meter af 
stien væk. I stedet efterlod 
havet en dyne af sand. Det 
er dog stadig muligt at 
følge stien, men på grund 
af sandet er den ikke så 
tilgængelig som den burde. 
Der arbejdes på en retabler-
ing og en bedre kystsikring.

De 12 gamle foldere er 
samtidig blevet opdat-
eret og genoptrykt takket 
være støtte fra Velux Fon-
den. Enkelte ture er blevet 
ændret en smule, men i 
det store hele er turene de 
samme:

Ture i den lokale natur 
*En tur følger den gamle 
kirkesti mellem Gosmer og 
Halling med en afstikker op 
på Svendshøj, en kunstig 
bakke.

*Turen til spidsen af Gyl-
lingnæs følger stort set 
stranden, så den er lidt 
krævende

*Drosselmosen ved Torrild 
er ikke særlig kendt - en tur 
leder rundt i Nørreskoven, 
rundt om mosen.

*Et pænt stykke af den 
gamle jernbane mellem 
Horsens og Odder er i dag 
en natursti, ejet af staten. 
Folderen beskriver en tur 
fra Bilsbæk til Hundslund.

*Tornsbjergskoven ved 
Torrild er ret stor, men ikke 
specielt meget besøgt. Den 
ejes (som mange af områ-
dets skove) af Rathlousdal 
Gods.

*Ruinen af borgen 
Bjørnkjær finder man ved 
Gersdorffslund, en folder 
handler om borgområdet.

*Ravnskoven ved Hou er 
ikke specielt stor, men den 
ligger lige ud til kysten og 
det gør den helt speciel.

*Sondrup Plantage er stor, 
og stierne kan være lidt 
svære at hitte rundt på, 
men skoven er spændende 
og varieret og absolut en 
skovtur værd - selv om du 
måske farer lidt vild under-
vejs.

*Mellem Sondrup og 
Hundslund er to gamle 
kirkestier bevaret - også 
den tur er meget varieret, 
selv om en del af den føl-
ger små, asfalterede veje.

*Amstrup Enge kan man gå 
tværs hen over og videre 
op i Uldrup Bakker, hvor 
Blakshøj er et fint mål - her 
er man 73 meter over havet 
og udsigten er fortræffelig.

*Fredhave hedder en mind-
re skov lidt nord for Odder. 
Her følger turen et stykke af 
vejen den snoede Asbæk.

*På Alrø udgår turen fra 
Dampskibsbroen, et yndet 
udflugtssted. Herfra følges 
stranden mod nord.

Folderne kan bl.a. fås på 
Odder Bibliotek, men det 
er også muligt at finde og 
printe dem på nettet: www.
dn.dk/VandretureOdder

Ib Salomon
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www.odderkystensfaellesudvalg.dk



Odderkystens Fællesudvalg er paraplyorganisation for 21 fritidshusgrundejerfor-
eninger i Odder Kommune, fra Kysing Næs i nord til Skovgårdsparken i syd.

Odderkystens Fællesudvalg varetager fælles interesser, bl.a. overfor offentlige 
myndigheder.

Odderkystens Fællesudvalg har tegnet bestyrelsesansvarsforsikring, arbejsskade-  
og erhvervsansvarsforsikring,  der dækker alle 21 grundejerforninger. Policene kan 
ses på foreningens hjemmeside unden rubrikken Fællesudvalget.

Odderkystens Fællesudvalg har bl. a. ydet tilskud til anskaffelse af hjertestartere, 
trafikdæmpning, bænke langs kysten og til beplantning af skov.

Odderkystens Fællesudvalg
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, Amstrup, 8300 Odder 8655 1882  
Sekretær Jes Erin-Madsen  Lærkevej 1, 8781 Stenderup,  5150 4830,  birgit.eg@aarhus.rm.dk
Kasserer Gitte Hansen  Park Allé 14, 7870 Roslev 22404285 githans@hotmail.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 Morten Skjødt Bøgevangen 21, 8355 Solbjerg 2162 1898  skjodt@tdcadsl.dk

 
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 cl@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  
Næstformand Anders Laursen Heibergsgade 1B 4tv, 8000 Århus C  2389 7128/8676 0004
Kasserer Max Andersen C.H.Ryders Vej 21, 9210 Aalborg SØ  9814 0243/4010 6099 maxbruno@andersen.mail.dk 
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Grundejerforeningen Kysing Næs af 13/9-1973     
Formand Ole Nielsen Tingsskov Allé 71,  8310 Tranbjerg 2170 5454 oleniel@mailme.dk   
Sekretær Lise Lotte Kjelsmark Blåhøjtoften 60,  8260 Viby  4084 4860 lotte@jlgruppen.dk 
Kasserer Inger Spence Kvædevej 35,  8270 Højbjerg 2262 5614  ingerspence@gmail.com 

Grundejerforeningen Kysing Næs Nord      
Formand Knud Høgh Knudsen  Kejlstrupparken 17, Virrirng, 8660 Skanderborg 2070 9400  mail@hoegknudsen.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 2064 0111 brittatorben@godmail.com  
Næstformand Bjarne Pedersen Vads Møllevej 21, Sondrup, 8300 Odder 86550105/40728420 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 Helle Lykke Jørgensen  Havrevænget 42, 8600 Silkeborg 2294 5955 helle_lykke@hotmail.com
Kasserer Vagn Christensen Højvænget 226, 8300 Odder 3012 9447  vagnogjytte@gmail.com 
Vejformand: Thorvald Rosborg,  Enghaven 23, 8300 Odder/ Granvej 4, 2095 4825                     etrosborg@gmail.com
Sekretær: Lene Kjærsgaard,  Samsøvej 17, Rude Strand, 8300 Odder 2143 7371 samsovej17@gmail.com

Saxild Strand Grundejerforening       
Formand Jan Primdal Skovduevej 11, Saksild Strand, 8300 Odder 4220 595 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 Hans Baden,  Ternevej 20, 8300 Odder,  2335 9302 h.baden@mail.tele.dk
Sekretær Mariann Rasmussen Assensgade 5,1th, 8000 Aarhus C 9193 1688 rasmussen.mariann@gmail.com 
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  Grith Berthelsen  Strandparksvej 6,  4057 6600
Kasserer Bent Lind Kristensen Vandværksvej 15, Torrild, 8300 Odder 4017 1025 lind@torrild.dk   

Oversigt over besty relsesmedlemmer
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Adresseliste Vand • www.oddervandraad.dk

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

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:  Kristian og Kjær, att: Dorte Schierff, mail: ds@christensen-kjaer.dk 
 Tlf. 4691 1460
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
VVS-service::  Hou VVS, Lars Beck, Lars Tlf. 2012 9066 eller Jens 2361 5152
             Alt repr. og vedlighold henvendelse. ved formand

Odder Forsyningsselskab I/S, Skovdalsvej 8, 8300 Odder 
www.ofsis.dk , Tlf.: 8656 1020, Vagt.: 2022 6715
mail: info@ofsis.dk
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 opmærk-
som på, at du ikke kan få refusion ved løbende toilet, en løbende vandhane over en læn-
gere periode. Hold 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
DAN CENTER 
Juulsgade 5a, Juelsminde .............................7217 8133
DUSTEX 
Mariendalsvej 13 , ebeltoft ...........................8634 4583
EDC EJENDOMS CENTRET A/S 
Banegårdsgade 3 ................................................8654 2277
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 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 FISKEHUS 
Gl. Krovej 1A, Norsminde ...............................2555 5203
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 
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 
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