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Formandens beretning
Bestyrelsens beretning som aflægges på generalforsamlingen
fredag den 17. april 2020 i Odderkystens Fællesudvalg.

Det er i dag 22. 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, men herom senere.
Som I ved er det i år 50 år siden Grundejerforeningernes
Fællesudvalg, som vores fælles forening hed i de første
25 år af sin levetid, blev stiftet.
På den ordinære generalforsamling den 16. November
1995 blev navnet ændret til Odderkystens Fællesudvalg.
Vi er desværre ikke længere i besiddelse af den første
forhandlingsprotokol, men vi ved, at den stiftende
generalforsamling fandt sted den 6. november 1970 på
initiativ af formanden for Rude og Saxild Strands Husog Grundejerforening, Vagn Thuesen, der da også blev
Fællesudvalgets første forretningsudvalgsformand.

Første nummer af bladet udkom i foråret 1973.
Herudover har Fællesudvalget i årenes løb beskæftiget
sig med rigtig mange forskellige opgaver: Forhandlinger
om vejanliggender, protest imod vindmøller, etablering
af redningsposter, opsætning af bænke langs kysten,
opsætning af orienteringstavler og udbetaling af tilskud
til bl. a. skovrejsning og hastighedsdæmpende foranstaltninger for blot at nævne nogle.
Og hvad har vi så specielt beskæftiget os med siden sidste års generalforsamling?
De på sidste års ordinære generalforsamling besluttede
vedtægtsændringer er blevet indarbejdet i de tidligere
vedtægter og nye korrigerede vedtægter er udsendt til
samtlige formænd.
Vi har optaget Strandvængets Grundejerforening og er
herefter 22 medlemsforeninger.

Vi har som sædvanligt brugt en del tid på at samle
stof og tegne annoncer til vort medlemsblad ”ODDSom anført i første udgave af bladet ODDERKYSTEN var
ERKYSTEN” og som I kan se i regnskabet er det igen i år
baggrunden for oprettelsen bl. a., at de lokale foreninger
lykkedes at skabe et flot overskud på bladet.
efter kommunesammenlægningen pludselig kom til at
stå med deres problemer overfor en væsentlig stærkere
												
Bladet er igen i år trykt i 3200 eksemplarer, således at
magtfaktor end de sogneråd, de tidligere havde kunnet
vi fortsat også kan uddele bladet til sommerhusejere i
henvende sig til.
												
Norsminde samt ved Ajstrup og Mariendal Strand, lige												
som Odder Kommune og egnens ejendomsmæglere og
For eksempel krævede den nye Odder Kommune, at
udlejningsbureauer får et antal blade til udlevering.
renovationsopgaven, som tidligere i større eller mindre
												
omfang havde været løst af de enkelte foreninger, blev
Vi har i årets løb ikke modtaget ansøgninger om økonoeffektiviseret via en samlet renovationsordning.
												
misk støtte.
Den opgave påtog Fællesudvalget sig, og man løste fak							
tisk opgaven så godt, at man oparbejdede en pæn lille
Der er i skrivende stund ikke noget epokegørende nyt
formue, selvom det var Odder Kommune, der fastsatte
om vindmølleprojektet på Mejlflak, men vi følger sagen .
størrelsen af den afgift man måtte opkræve hos den
enkelte bruger.
Vi har fået fornøden myndighedsgodkendelse til opstilling af tre nye - og flytning af én fejlplaceret bænk. Vi har
En anden større opgave, som trængte sig på, var kloakimidlertid opgivet at opstille den ene af de nye, da placering af de ældre sommerhusområder primært i Saksild
eringsstedet har vist sig uhensigtsmæssigt. Vi har endviPlantage og ved Rude Strand.
dere set os nødsaget til at flytte én bænk, da der var fare
Også den opgave bød Fællesudvalget ind på, i første
for, at den skulle styrte i havet. Der er således her i foråret
omgang f.s.v.a.første etape omfattende Plantagen og
flyttet to eksisterende – og nyopstillet to nye bænke.
selvom der undervejs i forløbet var en del protester endte
alt godt. Dels fik de berørte grundejere en del af det
Vi arbejder fortsat med at få fremstillet en oversigt,
indbetalte acontobeløb tilbage og dels kunne det få år
som viser de enkelte medlemsforeningers geografiske
senere konstateres, at anden etape, som blev gennemområde.
ført af kommunen blev væsentlig dyrere.
På et repræsentantskabsmøde i efteråret 1972 vedtoges
det at udgive et fælles blad, og der blev derfor valgt en
redaktion på fire medlemmer. Et af disse medlemmer,
nemlig Jørn Klein, har lovet, at han såvidt muligt vil
være tilstede her i aften..

Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne ønske jer
alle en rigtig god, lang og solrig sommer.
Niels-Ulrik Bugge
Formand.
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Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening ønsker
sig flere medlemmer på AURA FællesEl
Ajstrup Strand & Norsminde Grundejerforening
har været tilmeldt AURA FællesEl siden efteråret
2016. Pr. dags dato er det lykkedes foreningen
at indsamle 31 FællesEl-støttemedlemmer, men
bestyrelsen håber, at mange flere vil tilmelde sig,
så det økonomiske tilskud til grundejerforeningen bliver endnu større i fremtiden.
For bestyrelsen i Ajstrup Strand & Norsminde
Grundejerforening er der kun lutter fordele ved
at tilmelde sig AURA FællesEl. Samtidig med, at
man får en fin elpris, får grundejerforeningen
udbetalt 2 øre pr. kWh strøm, som man bruger,
helt uden at det koster ekstra.
”I forhold til en almindelig el-aftale hos AURA
El-handel er det faktisk billigere at skifte til en
FællesEl-aftale. AURA El-handel prissætter den
nemlig lidt lavere, fordi der er en større kundeloyalitet forbundet med FællesEl”, siger bestyrelsesformand Leif-Henning Jensen.
Bestyrelsen arbejder aktivt for flere medlemsstøtter
Leif-Henning Jensen og de andre i bestyrelsen
har erfaret, at der skal en del til for at få medlemmerne med på vognen. Derfor informerer de om
det gode budskab jævnligt, men dog med respekt for ikke at spamme folk. Bestyrelsen benytter eksempelvis den årlige generalforsamling
til at minde om muligheden for at tilmelde sig
FællesEl. Derudover bruger de også foreningens
hjemmeside og de nyhedsbreve, der udsendes
til medlemmerne.
Mulighed for større tilskud
Med i alt 531 sommerhuse i Ajstrup Strand &
Norsminde Grundejerforening mener Leif-Henning Jensen, at det bør være muligt at få flere
medlemmer – og dermed også et større økonomisk tilskud fra AURA El-handel.
”Målet er, at vi skal have mange flere til at melde
4

sig til. Andre grundejerforeninger langs Odderkysten har lykkedes med det, så det må være
muligt. Jeg plejer at sige, at 50.000 kr. i årligt
tilskud ikke er umuligt, hvis vi får en stor del med.
Det vil virkelig batte noget i en forening som
vores”, siger Leif-Henning Jensen.
Pengene bruges fornuftigt
Pengene fra AURA El-Handel udbetales én gang
om året. Det er et godt tilskud til grundejerforeningens aktiviteter.
”Pengene indgår som en fast del af vores driftsbudget. Beløbet fra AURA El-handel går til eksempelvis forskønnelse af naturområdet langs
kysten eller etablering af en ny vinterbadebro”,
siger Leif-Henning Jensen.
Ikke besværligt at tilmelde sig længere
I starten oplevede nogle medlemmer, at det var
for besværligt at tilmelde sig på AURAs hjemmeside. Derfor er Leif-Henning Jensen klar over,
at det kan have afholdt nogle fra at prøve igen.
”Jeg oplevede selv i starten, at det var besværligt at tilmelde sig, men det er ved at være tre
år siden, og sådan er det ikke længere. Nu
er det nemt og kan klares på to minutter på
AURAs hjemmeside. Det er også vigtigt at huske,
at alle sommerhusejere langs Odder Kysten er
andelshavere i AURA Energi, fordi de bor i AURAs
datterselskab Dinels forsyningsområde. Ved at
støtte AURA støtter man derfor også et lokalt
energiselskab, man selv er medejer af”, slutter
Leif-Henning Jensen.
FAKTABOKS
Sådan får du AURA FællesEl
Gå ind på siden aura.dk/faellesel. Her er der
en bestillingsformular, hvor du kan vælge den
forening, du ønsker at støtte.
Du behøver ikke være kunde hos AURA Elhandel i forvejen, og du kan også tilmelde din
helårsbolig.

Må vi udleje
dit sommerhus?

Tjen
41.800 kr.
skattefrit

Vi har stor efterspørgsel fra feriegæster – derfor søger vi
gode sommerhuse i alle størrelser.
Kom ind til en snak med vores udlejningsekspert eller
besøg feriepartner.dk/husejere og bestil en uforpligtende
udlejningsvurdering af dit sommerhus.

Hos os får du:

✓
✓
✓
✓

Høj service og tryghed – forsikring på
alle lejemål
Fleksibel udlejningsaftale. Ingen krav om
et minimum af antal uger til udlejning
Stort lokalt engagement med eget
lokalkontor
Konkurrencedygtig provision

Banegårdsgade 3, 8300 Odder
Odelsgade 36, 7130 Juelsminde
Tel. +45 87 80 26 00
Odder-juelsminde@feriepartner.dk

www.feriepartner.dk
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BEVARDANMARKS KYSTNÆRE
HAVMILJØER
HAVVINDMØLLER? Ja, tak!
Kære Politiker,
Klimakrisen er et resultat af det moderne menneskes manglende forståelse for,
at vi er en del af naturen, og at vi skal passe på den.
Naturen er ikke et forbrugsgode, men en forudsætning for det gode liv.Lad os få
fornuften tilbage i energidebatten.Lad os sikre – at vi også på dette område får
gennemført afbalancerede løsninger til gavn for alle.
Til dig, der er fanget i spændingsfeltet imellem den grønne omstilling, biodiversitet og den folkelige opbakning, har vi et forslag:
Lad os få havvindmølleparkerne ud at stå, dér hvor de hører hjemme,
nemlig langt ude på havet mindst 20 km fra nærmeste kyst. Der eksisterer ikke
længere nogen økonomisk begrundelse for at ødelægge den kystnære natur.
Lad os én gang for alle få lukket de kystnære havvindmølleprojekter ned.Det
gælder også de 20 over 150 meter høje vindmøller i det naturskønne farvand
ved Mejlflakog Helgenæs nord for Samsø og altså midt i udsigten fra Norsminde,
Kysing, Rude og Saksild.
Vi støtter fuldt ud den grønne omstilling - blot vi sikrer os, at fornuften er i behold.

KYSTNÆRE VINDMØLLER?
Nej, tak!

Indrykket af:
Det landsdækkende samarbejde

BEVAR DANMARKS KYSTNÆRE HAVMILJØER
Jammerland Bugt, Aarhus Bugt, Lillebælt Syd, Stop Vesterhav Nord og Stop Vesterhav Syd
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ÅBEN ALTID
Hos os kan du altid maile, ringe eller sms’e
til din personlige rådgiver.
Og vi tager gerne hjem til dig og mødes dér.
Også uden for “normal” åbningstid.
Vi er Danmarks mest personlige og tilgængelige bank.
Odder afdeling
Rådhusgade 5 • 8300 Odder
T 9657 5960 • jutlander.dk
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Råd og regler ved Odderkysten
• S milet er den korteste afstand
mellem to mennesker.

☺

• T ag hensyn og vis tolerance, der er
plads til alle.
• H
 usk selv at fjerne affald, også grillkul
og gløder.
• D
 er er adgang til næsten alle danske
kyststrækninger døgnet rundt, og
man må her færdes til fods.
• P
 å private strande, må man tage
ophold, mindst 50 meter fra
nærmeste beboelsesbygning.
• M
 otorbådssejlads / vandscooter med
høj hastighed skal være mindst 300
meter fra land.
• F ører af vandscooter, skal være over
16 år og have vandscooterbevis.
(Førerbevis til vandscooter)
• B
 adende må ikke forulempes.

• U
 ndgå unødig støj.
• H
 unde skal være i snor i perioden 1.
april til 30. september.
• E fterladenskaber fra hunde fjernes af
ejer.
• D
 et er ikke tilladt, at slå telt op på
stranden.
• S tøjende adfærd, ghettoblastere,
musikinstrumenter og lignende er
ikke tilladt.
• D
 et er ikke tilladt at afbrænde affald i
Odder Kommune.
• D
 et er dog tilladt at afbrænde rent
tørt træ på særligt indrettede bålpladser, samt at afbrænde tørt træog grenaffald Sankt Hans Aften under
iagttagelse af gældende bestemmelser om miljø og brandsikkerhed
• A
 ffald skal bortskaffes ved hjemmekompostering eller aflevering på
genbrugspladsen, Skovdalsvej 26 A,
Odder.

Mere info hos Odder Kommune
eller www.odderkystensfaellesudvalg.dk.
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Velkommen
NORSMINDE KRO ER EN
AF LANDETS ÆLDSTE
Norsminde Kro er idyllisk beliggende
med strand til den ene
side, fjord og fuglereservat til den
anden.
Vi ligger lige syd for Århus uden
forstyrrende gadelamper, omgivet af
natur, fred og ro og i lidt af en
tidslomme. Indenfor har vi fulgt med
tiden med dejlige, smagfuldt
indrettede værelser, hele to
spisesteder: det rustikke Brasserie
med udsigt til havnen og vores
anmelderroste Restaurant Près
beliggende i en lille del af
vinkælderen, der huser en af landets
største vinsamlinger.
Kvalitet, nærhed og lokale råvarer
er rygraden i Norsminde Kro, og vi
glæder os til at yde vores ypperste
for alle vores gæster.
Søren Pedersen, Ejer

Kontakt os

Norsminde Kro
Logi & Gastronomi
Gl. Krovej 2, 8300 Odder
Tel. (+45) 86 93 24 24
Mail: norsminde@norsminde-kro.dk

www.norsminde-kro.dk

9

Rekordår for dansk sommerhusudlejning
2019 blev endnu et rekordår for
udlejning af danske sommerhuse.
Allerede ved udgangen af november
måned blev rekorden fra 2018, som
lød på 19,5 mio. overnatninger, slået.
Lokalt her ved Odderkysten blev
2019 også endnu et rekordår for
udlejning af sommerhuse. Her fordeler gæsterne sig med ca. 50 % tyskere og 30 % danskere. Resten udgøres at nordmænd og hollændere.
Bookingerne for 2020 tegner mod
at blive 5. rekordår i træk. Ved
udgangen af november måned
2019 er booket ca. 10 % flere
husuger til 2020, end på samme
tidspunkt året før på landsplan.
Feriehusene bliver booket tidligere
og tidligere. Lokalt hos Feriepartner Odder-Juelsminde, er der ved
udgangen af januar måned allerede
booket 70% af de huse vi har til
udlejning i uge 31.
Sidste år måtte vi desværre afvise
mange familier, som søgte et sommerhus i uge 29, 30 og 31, hvor alt
var udsolgt. Derfor bookes tidligere.

Vi kommer igen til at mangle
sommerhuse til udlejning i højsæsonen 2020 og søger derfor sommerhuse til udlejning.
I er derfor meget velkomne til, helt
uforpligtende, at få et budget på
hvor meget netop jeres sommerhus
kan udlejes for. Vi har ingen krav om
et minimums antal uger som skal
sættes til udlejning. Det er helt op
til jer.
Vi sørger for kontrol før og efter hvert
lejemål og med i hvert lejemål er
også en forsikring. I kan derfor trygt
overlade nøglerne til os i de uger I
ikke selv bruger huset.
(Vibeke Christensen, Feriepartner
Odder-Juelsminde)
Vidste du, at de første 41.800 kr.
er skattefri, når sommerhuset udlejes gennem bureau? Dette beløb
pristalsreguleres hvert år. Herefter
er også 40 % af resten skattefrit. Det
resterende beskattes som kapitalindkomst.
Se eksempel nedenfor.

Eksempel på fradragsreglen:
Bruttoindtægt inkl. strømforbrug
Skattefrit fradrag
Lejeindtægt minus bundfradrag
Fradrag 40% af kr. 13.200
Skattepligtig beløb
Skat af kapitalindkomst 34% (Individuelt)

Til dig selv efter skat:		
10

kr. 55.000
kr. -41.800
kr. 13.200
kr. 5.280
kr. 7.920
kr. 2.693

kr. 52.307

Støt din grundejerforening
med AURA FællesEl
Du vælger, vi betaler
Alle skal bruge strøm. Hvorfor ikke kombinere det med at støtte din grundejerforening? 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
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Efterspørgslen af
sommerhuse i Danmark
sætter nye rekorder
Når vi mangler sommerhuse til udlejning, skyldes det blandt andet, at vores markedsføring kommer ud til stadig flere potentielle gæster. Vi når ud til hele verden via store
internetportaler som Airbnb, Booking.com, Expedia, Feline og Cofman.com. Derudover
findes vores egen hjemmeside på 6 sprog og er søgemaskineoptimeret, så gæsterne
let kan finde dit sommerhus. Samtidig annoncerer vi på Google, Facebook og en række
andre hjemmesider, ligesom vi samarbejder med mere end 10.000 rejsebureauer.

Beregn selv
din lejeindtægt på

www.dancenter.dk/
udlejning-sommerhus

Kontakt os for en uforpligtende snak på telefon: 72 17 80 86
eller på mail: indlejning@dancenter.com.

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

WWW.DUSTEX.NU
Har i problemer med støv på jeres veje?
Så brug Dustex – det reducerer støvet,
og minimerer vejvedligeholdet.
Kontakt Flemming Søndergaard på:
40 33 53 62 og få en snak om jeres
problemer med støv.
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TRÆFÆLDNING
Brohus Aps udfører alle former for
· Træfældning · Topkapning
· Beskæring · 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

Besøg

★

Økologiens Have
Få en god oplevelse og en dejlig dag for hele familien i
Nordens største økologiske besøgs- og demonstrationshave. 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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Sommeren 2020 bliver noget helt specielt
Du kender det. Regnen står ned i lårtykke stråler
og vejrprofeten melder regn, regn og atter regn.
Det
er
slet
ikke
urealistisk
i
vores
ellers
så
dejlige
Danmark.
Men du har også oplevet hedebølgeagtige tilstande, smeltet asfalt, svedne græsplæner og ulidelig varme, der tvinger dig til en ferie i skyggen.

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

Men vi elsker vores land uanset vejret – og
det samme gør vores mange turister.

Øget salg af fiber til sommerhuse
Østjyllands fiberleverandør AURA Fiber oplever
en øget interesse fra både feriegæster og sommerhusejere. – ”Før var et sommerhus indrettet
med kun det mest nødvendige. Nu vil feriegæsterne ikke gå på kompromis, men kigger efter
huse med fiberforbindelse, hvor de kan se TV i
HD-kvalitet eller streame deres yndlingsserier.
Der er også mange lejere, der gerne vil have
internet, når de er på ferie, så de kan arbejde
lidt, mens de slapper af og hygger med familien,”
siger Salgs- & marketingchef, Mikael Rahbek
Davidsen fra AURA Fiber.

Vi elsker også ferie, uanset om det er
regn eller sol, vejrguderne tildeler os.
Men en regnvejrsdag kan blive så meget mere
hyggelig med en god internetforbindelse. Det
gør bare dagen så meget lettere og ikke mindst
sjovere.
Internet et must
Derfor er det også lige netop en stabil internetforbindelse, feriegæsterne kigger efter, når de
udvælger deres feriemål. - ”Hvor det før var andre
parametre, som gæsterne valgte sommerhus 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 tilfælde er internetforbindelse et must,” siger indlejningschef hos
Feriepartner Odder-Juelsminde, Edith Derdau.
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Du kan gå sommeren i møde med et skræddersyet produkt til sommerhuset, AURA Fritid.
Læs mere om AURA Fritid på aura.dk/fritid.

Odders Store Genbrugsmarked
Rønhøjvej 10, 8300 Odder
Åbningstider:

Mandag 14.30 – 17.30
Torsdag 14.30 – 17.30
Lørdag 10.00 – 13.00
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Kom nemt af med skraldet
FOR MEGET AFFALD?

Fester og mange gæster giver ekstra tryk på affalds-beholderen. 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.

Genbrugspladsen
har åbent

Brug for mere luft mellem møblerne
og i bedene? Kom af med dine aflagte
ting og haveaffaldet på den lokale genbrugsplads.
Her kan du se åbningstiderne:

ODDER GENBRUGSPLADS
Mandag - fredag
07.00 - 18.00
Lørdag - søndag
Alle dage i påsken
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09.00 - 16.00
09.00 - 16.00

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 sorteringsvejledninger op. De kan hentes i tre
sprog på turistkontoret.
Har du brug for nye klistermærker
til beholderne?
Kontakt Renosyds
kundeservice eller hent dem på
Odder Genbrugsplads.

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

OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...
– TA’ EN TUR I KVICKLY ODDER!

Kvickly Odder tilbyder en god handelsoplevelse
i velassorterede specialafdelinger:
Kolonial · Slagter · Isenkram · Delikatesse ·
Ost · Frugt og grønt · Vin · Bager · Tekstil ·
Parfumeri · Kiosk · Apotek

Åbningstider

g kl. 6.30

Bageren åbner hver da

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

Nørregade 6 · Tlf. 87 80 28 00

www.bruhn.as

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

Vi er en kommune i udvikling –
også her ved kysten
Af borgmester Uffe Jensen (V)
I efteråret 2019 var jeg på en rundtur sammen med
nogle af kommunens erhvervsledere til en række af
de mange steder, hvor der bliver udviklet i Odder
Kommune. Nye virksomheder bliver etableret,
andre udvider, og der bliver bygget alt fra almene
boliger til liebhaverboliger tæt på vandet.
Det glæder mig at se, at Odder Kommune udvikler
sig i den helt rigtige retning, og at så mange har
fundet ud af, at vi ligger i et smørhul med skøn
natur og med gode naboer hele vejen rundt. Vi
har en positiv befolkningsudvikling – bedre end
landsgennemsnittet - og er snart oppe på 23.000
borgere.
Når vi taler udvikling, tænker man ofte på nye
parcelhusgrunde, hvor der flytter børnefamilier fra
Aarhus til og på alle de nye virksomheder, der bygger eller udvider i industriområderne i Odder. Men
udvikling er også lige her ved Odder-kysten, hvor
vi skal finde balancen mellem at bevare alt det, vi
holder af, og samtidig give plads til udvikling.
Det gælder eksempelvis, når der bliver mulighed for
at udvide sommerhusområder. 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. I efteråret 2019 udstedte erhvervsministeren
”Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for
udlæg og omplacering af sommerhusområder i
kystnærhedszonen”. I Odder Kommune har vi fået
mulighed for, at der kan etableres 72 nye sommerhusgrund. Af de 72 mulige sommerhusgrunde
ønsker vi, at der kan etableres tre sommerhusgrunde ved Rude Strand og 69 sommerhusgrunde i
området ved Christian Petersensvej.
Nu skal byrådet indarbejde ændringerne i kommuneplanen. Enten som tillæg til Kommuneplan
2017-2029 eller som en del af ny Kommuneplan
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2021-2033. Der følger lokalplanlægning, som dog
også kan pågå sideløbende med kommuneplanlægningen. Du kan følge processen på Odder.dk,
hvor du bl.a. kan finde byrådsreferater, nyheder og
høringer.
Der er en stor forandring for området, og det er
en mulighed for at udvikle, så endnu flere kan få
glæde af Odder-kysten. I den sammenhæng vil
jeg også gerne tilføje, at det er vigtigt, at alle os,
der bruger kysten respekterer hinanden. Jeg nyder
at gå tur langs vores skønne strande – især når
øjet ikke forstyrres af skilte som ”Adgang forbudt”,
”Privat” og lignende forbuds-skilte. Vi skal alle være
her.
Ud over muligheden for flere sommerhuse arbejder
vi også for at tiltrække flere turister på forskellige
måder. Vi er glade for samarbejdet i Turistsamarbejdet Kystlandet, hvor vi som feriemål står stærkt
i turismelandskabet sammen med Horsens og
Hedensted kommuner.
Vi holdt i 2019 et møde for rigtig mange af vores
mere end 2.200 sommerhusejere langs Odderkysten. Her orienterede vi om aktuelt nyt og sendte
en opfordring til, at sommerhusejerne i højere grad
vil være villige til at udleje deres sommerhuse.
Efterspørgslen på at leje et sommerhus er stor, og
skattereglerne er blevet ændret, så de i højere grad
understøtter og tilgodeser mere udlejning.
Der er rift om velkomstguiden fra VisitOdder, som
bogstavelig talt blev revet væk i 2019, så i år er
oplaget steget fra 24.000 til 30.000 eksemplarer.
Guiden er produceret bæredygtigt og udkom
i marts i et handy format med fortællinger og
information om aktiviteter, oplevelser og arrangementer i Odder og omegn. Også denne gang bliver
den tilgængelig flere end 100 steder – fx overnatningssteder, spisesteder, til events og andre steder,
hvor turister og gæster naturligt kommer forbi.

Desuden har VisitOdder opgraderet hjemmesiden
med endnu flere fritidsrelevante informationer.
Såuanset om du mangler inspiration til hyggelige
cykel- eller vandreture, sjove familieaktiviteter eller
noget helt tredje, vil jeg bestemt anbefale et kig
på VisitOdder.dk. Du kan også finde mange gode
informationer om Odder Kommune på vores tilflytterside www.flyttilodder.dk – og så kan du finde
spændende arrangementer på odderkalenderen.
dk.

Kommentar

Skattejagter på Tunø og igennem Odder har sat
en tyk streg under, at flere vælger oplevelser under
åben himmel. Børn og barnlige sjæle får masser
af frisk luft og som belønning en flot speciallavet
medalje, samtidig med at de lærer lidt om den bilfrie ø og nogle af de ting, Odder har at byde på. Det
har øget interessen for vores område – både hos
turisterne og blandt byens borgere.

Med hensyn til udbygning af sommerhusområdet
ved Chr. Petersensvej i Saksild, er vi bekymrede.
Vi syntes ikke området er egnet, da der ikke er
tilstrækkelig passage til stranden, og store dele af
området ligger lavt, så der ofte er meget vand på
dette område, at det bør kaldes "Saksild Engsø".

VisitOdder har også introduceret et fødevarekort,
der gør det let at gå på opdagelse i Odders fantastiske spisekammer. Flere gårdbutikker og fødevareproducenter har de senere år slået dørene op
til et væld af fristelser. Kortet kan hentes fra deres
hjemmeside og går fra Horsens i vest over Odder
og Norsminde til Hou og Tunø i øst. Det kan være
den perfekte måde at kombinere fx cykelferie med
udsøgte smagsoplevelser.
Velkommen til Odder-Kysten. Jeg håber, at du og
din familie får en rigtig dejlig sommer og skønne
ferieminder.

Allerførst tak til Uffe Jensen, som altid er parat med
informationer til ODDERKYSTEN.
De fleste er sikkert enige i at der skal være plads til
alle i vores dejlige kystområde, som ikke bør fyldes
med adgang forbudt skilte, alle skal være velkomne
i området. Det gælder også når f.eks. en børnefamilie parkerer i området og går til stranden.

Det giver ikke mening af bygge der, ejerne af disse
huse vil få problemer med vandindtrængning. En
miljørapport fra Odder Kommune viser at man forventer højere vandstand i dette område.
Hvis man fylder mere jord på, er der fare for at regnvandet løber videre ned mod Posmosevej, som så
kan blive oversvømmet.
Måske er det bedre at etablere et regnvandsbassin
i dette område, og på den måde er med til at sikre
hele området.
Gunner Jørgensen,
Formand for Saksild Strand Ejlerlaug
og redaktør af dette blad.

Borgmester Uffe Jensen
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ODDER APS

— Vi kan mere end du tror!

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

LYNGVEJEN 1 · 8300 ODDER
BIL 21 42 60 22 · bonde@kloakmesterenodder.dk
www.kloakmesterenodder.dk
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stars
AND AMAZING
EXPERIENCES
MONTRA HOTELS

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

VOKSNE 25,BØRN 10,Gammeldaws isvafler med italiensk is

Sjov for HELE familien!

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

Live musik og masser
af god stemning på terrassen!

Skovduevej 188 • Saxild • 8300 Odder • Tlf. 86 55 85 79
Se sæsonens aktivitetskalender på www.minigolfbanen.dk
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VI ER STADIG DIN
ELEKTRIKER
Alm. EL-installationer
Intelligente installationer
Landbrugs-installationer
Industri-installationer
Butiks-installationer
Varmepumper
Solceller
Boligventilation
Antenne og parabol

El-installatør
Peter Bosteen

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

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

J. Tang

E. Pedersen

T ransport

og

S alg

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

af

med

indenfor

Bil Tlf. 4040 7111

af :

m/m

C ontainere

K ran

og

G rab

K loakservice )

Kontor 8654 7111

ET GODT TIP !
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Aktivitetsoversigt 2020
Lørdag den 25. april kl. 10.00-14.00
Karavane af veteranbiler
Torvet, 8300 Odder
Tirsdag d. 28. april 2020, kl. 19.00-21.00
Aftentur til vores fuglereservater
Tudsdamsvej 5, 8350 Hundslund
www.odderbilletten.dk/arrangementer/3756/
de-ukendte-fuglereservater/
Fredag den 8. maj (St. Bededag ) kl. 15.00-18.00
Minigolfbanen i Saksild.
SUNSET ALLEY.
Det ægte RockBand der spiller de gode
gamle Rock klassikere.
Der kan ikke bestilles bord.
Lørdag den 9. maj kl. 10.00
Traktortræk
Boulstrupvej 10
Boulstrup, 8300 Odder
Fre. d. 22. maj 2020, kl. 10.00-16.00
Landmand kommer til byen.
Torvet, 8300 Odder

Torsdag den 2. juni kl. 19.00-21.00
Strandvandretur ved
Rude og Saksildstrand
Mødested: Restaurant Himmel & Hav
www.visitodder.dk
Fredag den 3. juli kl. 19.00-22.00
Minigolfbanen i Saksild.
NEW ORLENS JAZZ BAND
6 mands orkester. Der bliver gang i den.
Bordbestilling.
Lørdag den 13 juni, kl. 11.00-15.00
Havnens dag
Hou havn, 8300 Odder
Lørdag den 13. juni, kl.11.00-17.00
Norsmindefor fuldesejl.
Norsminde havn.
www.norsmindeforfuldesejl.dk
Søndag d. 23. juni
Sankt Hans aften
www.okologienshave.dk
Fredag den 7. juli kl. 20.00
Norsminde havn.
Visens Skib Sommertogt 2020.
Gratis visekoncert.
3.- 5. juli
Sondrup Marked
www.visiodder.dk
1.- 4. juli
Tunø Festival.
www.visiodder.dk
10.-12 juli
Hou Havnefest
www.visitodder.dk
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Aktivitetsoversigt 2020
Lørdag den 11. juli
Gas-Larsen show
18.00 Spisning
19.30 Koncert med Munch og Broderskabet
Hou Havn, 8300 Odder
Torsdag d. 23. juli kl. 16.00 – 19.00
Minigolfbanen
De Hem´lie Band”
Glæd Jer til en forrygende eftermiddag og aften.
MINIGOLF TURNERING kl. 11.00 – 16.00
Der kan ikke bestilles bord.
Torsdag den 30. juli kl. 20.00
Skovbakken
Musik under bøgen
www.visitodder.dk
Fredag den 31. juli-Søndag den 2. august
Odderbyfest.
www.visitodder.dk
Fredag den 31. juli kl.20.00
Norsminde havn.
Visens Skib Sommertogt 2020.
Gratis visekoncert.

Lørdag den 8. august kl.10.00-16.00
Kunsthånværkermarked
Banegårdspladsen, 8300 Odder
Lørdag d. 29. august kl. 19.00 – 22.00
Minigolfbanen
Swinging Dixies
Så slutter festen for i år, med et brag af humør
og RockaBilly.
Der kan ikke bestilles bord.

Flere aktiviteter:
www.odderkystensfaellesudvalg.dk
www.visitodder.dk
www.odderkalenderen.dk
www.oddermusseum.dk
www.minigolfbanen.dk
www.okologienshave.dk
www.kobodder.dk
www.tunøguiden.dk
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Økologiens Have i Odder
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 demonstrations- 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 insekter 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 onsdage 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.
28

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 hjemmebagt 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-sommerferien 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 voksne 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.
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Tømrerarbejde & totalentreprise
samt byggerådgivning

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

ALT TIL BYGGERI OG
VELIGEHOLDELSE AF BOLIGEN

STARK Odder

Banegårdsgade 27 • 8300 Odder • Tlf. 8252 6050

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

6.00 - 17.30
9.00 - 14.00
Lukket

Individuelt tilpassede &

energirigtige fritidshuse
Med et Lilje-hus, får du utallige muligheder for individuel tilpasning, der passer til dine ønsker og behov. Du får også et energirigtigt fritidshus som overgår bygningsreglementets krav til isolering.
Derved øger du værdien af din investering og sikrer den mange
år frem.
Lilje-huset har siden 1970 bygget fritidshuse i hele landet og faktisk også et helårshus i ny og næ. Vi lægger stor vægt på kvalitet
i vores byggerier, og derfor er det også vores egne tømrere, der
bygger fritidshusene. Kontakt vores byggerådgivere for en
uforpligtende snak omkring dine sommerhusdrømme.

Vælger du et Lilje-hus, får du:
■ Mulighed for individuelle løsninger
■ Meget store træterrasser
■ Tryghed i dit byggeri
– betal først ved aflevering
■ En god start på første kapitel
i din sommerhusdrøm

Kontakt os på 66 14 46 77
eller bestil kataloger
på lilje-huset.dk

Besøg vores udstillinger
Midt/Nordjylland
Dangårdsvej 10
Purhus v. Randers
8990 Fårup

Fyn/Sydjylland
HUSET
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

GULD 2018

Sjælland
Kongevejen 59
Blovstrød
3450 Allerød

Højeste kreditværdighed
Bisnode 2018

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

Lilje-huset A/S · C.F. Tietgens Boulevard 32 · 5220 Odense SØ

A5-annonce-odderkysten.indd 1

16/01/2020 14.36
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Fra Vandrehjem til Campingplads
I Juli 2018 købte vi, Ruth & Jens Uth Toldstrup, den
tidligere forretning ”Brødhuset”. Vores plan var at vælte
bygningen for at lave et vandrehjem. Tegninger og
håndværkere var klar, og Odder kommune var egentlig
med på ideen, men diverse restriktioner gjorde, at de
tanker om at bygge i ”Gammel Badehotels-stil” i 2
etager med bl.a. skodder ved vinduerne, små terrasse
rundt omkring og m.m. ikke ville være optimal i forhold
til vores ønske om stemning og hygge til vores gæster.
I julen 2018, tog vi så beslutningen om at droppe
vores ide´, men hvad skulle vi så?. Svaret kom, da vi
opdagede at Saksild Strand Camping var til salg, og 1.
marts købte Jens campingpladsen med overtagelse 14
dage før sæsonen startede. Sikke en opgave fra det vi
lavede før og til nu, men efter lidt sværdslag med nogle
af campisterne omkring overholdelse af diverse campingregler, blev vi godkendt. Nu føler vi at de campister
der er på pladsen, er glade for at være campist på Saksild Strand Camping. Da vi overtog campingpladsen
var der nok at gå i gang med. Den trængte til en kærlig
hånd hist og pist, så det var bare op med ærmerne og
i gang. Vi fik bl.a. lavet en ny legeplads og fik også sat
gang i nogle aktiviteter for alle aldre. ”Brødhuset” blev
solgt til Danni Frederiksen, som omdannede butikken
til Strandshoppen. Et STORT plus for området.
Samarbejdet fungerede rigtig godt hen over sæsonen,
og er nu videreudviklet, så der kommer aktiviteter og
tilbud for alle besøgende, turister, campister og bosiddende ved Saksild Strand.
I år bygges 6 nye luksushytter på 45 m2 til 6 personer.
Hver hytte får et navn, som henviser til en historie om
en person fra gamle Saksild. Vi har f.eks. Kahytten, som
fortæller om sørøveren Jens Rasmussen. Badehytten,
der fortæller historien om det gamle badehotel på Chr.
Petersensvej o.s.v. Ideen bag navnene, kommer fra
vores lokale kunsthåndværker i Saksild, Mads Nielsen.
Han begravede sig i de gamle arkiver og fandt en hel
masse frem. Det materiale sendte han til eleverne på
turistlinjen ved Erhvervsakademiet så de sammen
kunne ideudvikle og finde den helt rigtige historie til
hver hytte. Det har de gjort, og vi glæder os helt vildt til
at åbne hytterne for booking.

Campingpladsen har nu 24 hytter af forskellige størrelser til udlejning. De 10 af hytterne har eget bad og toilet, som mange efterspørger. Så står du og skal holde
en sommerfest med overnattende gæster, har vi hytter
hvor der kan bo 2, 3, 4 eller 6 personer. Som noget nyt
har vi også et helt nyt sommerhus til leje for 6 personer.
Sommerhuset ligger 800 m fra pladsen ned mod stranden. Se billederne af hytterne på vores hjemmeside.
Der etableres også 7 Comfort pladser til campingvogne eller autocampere. Disse pladser får eget afløb,
vand, strøm og eget internet. Den kommende sæson
vil byde på rigtig mange aktiviteter. Nogle af aktiviteterne tilbyder vi også til andre end vores campister. Det
kunne bl.a. være turisterne i sommerhusene eller bare
dem der er omkring pladsen, såfremt der er plads. Det
er f.eks. vores yoga og nogle af de musikalske indslag
i vores store telt. Vi har også nogle børne/familieaktiviteter som kunne være aktuelle. Der vil være en lille
egenbetaling i den forbindelse for dem der ikke bor på
pladsen. Aktivitetsplanen vil fremgå på vores hjemmeside og som opslag her omkring.
Vi håber at alle vores nye tiltag, samt dem som vi er i
gang med at udvikle sammen med Strandshoppen, vil
skabe en større interesse for Saksild Strand på begge
sider af Kystvejen. Vi har en af Østkystens Bedste Badestrande, men det er ikke nok. Vi fandt ud af, at turister
vil have oplevelser, historier og aktiviteter, som de kan
gå til hvis de har lyst. Så indsatsen må være at vi sammen forbedre det vi har..og så lige lidt mere til. En sommerdag med glade strandgæster eller for vores vedkommen, en sommerdag med en masse glade campister, som hygger foran teltet med deres lille grill…..det
er godt til sjælen og er med til at bekræfte at det er alle
forberedelserne og de mange timer værd.
Vi ser frem til et dejligt forår, en solrig sommer og en
lun efter-sommer.
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Trekanten
Saksild Strand

Pizza
Pasta
Tapas
Sandwich
Is
Kaffe
Shakes

Pizza Pasta Tapas
Sandwich Is Kaffe Shakes
Belgiske vafler
og meget mere ...

Følg os på
facebook

Bestilling på 25 70 50 90

tilbud og
Se de gode
ok
er på facebo
åbningstid

Gratis
Wi-Fi

Hytter til udlejning
24 stk. i alle kategorier fra 2-6 personer
• Swimmingpool
• Legeplads
• Gode servicefaciliteter
• Spændende aktiviteter for alle aldre
Saksild Strand Camping
Kystvejen 5, DK-8300 Odder
www.saksild.dk
Tlf. +45 86 55 81 30

Find os også på facebook
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55496

RING
til Jesper Lund

HVIS
du vil have
SOLGT

home Odder | Tlf. 21 24 22 88

ODDER
v/ Claus Bekker
Rosensgade 26
8300 Odder
odder@home.dk
TLF. 86 54 33 22
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

NÅR

Vi samler på
tilfredse kunder
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!”
Sælgeranbefaling
10 og 9,8 stjerner ud af 10*
*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

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

MASKINUDLEJNING
Ring og hør

Se komplet

nærmere

udlejnings-

på telefon

program på

50 50 12 31

www.brohus.eu
BROHUS APS · GL. BYGADE 1B SAXILD · 8300 ODDER

35

Kontakt Restaurant Himmel og Hav:
Kystvejen 200, 8300 Odder

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

Kontakt@himmeloghav.bio
Du kan også følge os på facebook
www.facebok.com/himmeloghav

www.himmeloghav.bio
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Bordbestilling T: 86 54 40 80
Selskabsaftaler: T: 40 46 48 44

ALT I ISOLERING & RENS
ISOLERING

TAGRENS

KONTAKT OS PÅ
29 89 54 25

ALGERENS

FLISERENS

NYHED  VÅDBLÆSNING

W W W . J N I S O L E R I N G . D K

Vi bruger miljøgodkendte produkter mod alger

Anbefaling til fritidshusejerne.
STRANDEN KALDER -BØLGEN LOKKER
En bog der fortæller om strandlivet ved Saksild
Bugt fra ca. 1780 og frem til 1995.

En anderledes gårdbutik
Bageri • Mølleri • Slagteri
Restaurant • Ismejeri • Gartneri

Strandgæsternes egne beretninger er udgangspunktet for historien om 3 generationers brug
af kysten. Bønderne hentede tang til gødning,
karlene og pigerne klædte om i de små havhuse
når de badede.
I mellemkrigstiden flyttede odderborgerne i
sommerhus fra juni måned. Fritidshusene fra
de seneste årtier bruges hele året og lejes ud
til turister.
Etnologerne Nina Fabricius og Anette TonnPetersen har indsamlet beretninger om livet
både i de små havhuse og i storkøbmandens
sommervilla.
Kan købes hos Odder Museum.

Bjeragervej 35 . 8300 Odder
Tlf: 21 78 27 60 .
www.frumollersmolleri.dk
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Vinterklargøring af Sommehuset
Med en lille indsats kan du holde både skader og
tyve fra døren, når sommerhuset skal lukkes ned
for vinteren. Læs, hvad du skal gøre.
Hvorfor skal du lukke sommerhuset ned for
vinteren?
Flere og flere anvender også deres sommerhus
om vinteren men hvis du hører til dem, der ikke
anvender det i vinterhalvåret er det en god ide at
lukke det ordentligt ned. Arbejdet og tiden, der går,
med at gennemgå huset om efteråret og lukke det
korrekt og omhyggeligt ned, kan være givet godt
ud. Når du åbner sommerhuset igen næste forår,
vil det fremstå i lige så god stand, som da du forlod
det i efteråret.
Den løbende vedligeholdelse af huset i løbet af
sommeren letter arbejdet med at lukke sommerhuset ned betydeligt. Dels kan du forebygge mange
større skader ved at ordne småskader, efterhånden
som de opstår, og dels er det unægtelig nemmere
at sørge for, at tag eller træværk er i orden i løbet
af sommeren end at skulle stå med reparationerne
den sidste efterårsdag, du er i sommerhuset. I
Der er forskel på, hvordan du skal gøre dit sommerhus klar til vinteren, alt efter om du har planer
om at benytte huset i løbet af vinteren eller ej. Der
er under alle omstændigheder generelle forberedelser, du kan gøre i begge tilfælde.
Gå sommerhuset igennem

Det er en god idé at tage en gennemgang af
husets store udvendige flader, det, der kaldes klimaskærmen, dvs. tage, facader, døre, vinduer og
fundament.
Se taget efter for huller i tagpap eller tagplader.
Sørg for at få repareret alle huller eller begyndende
skader, så der ikke kan trænge vand ind i huset.
Hvis der ikke ofte er opsyn med huset i løbet af
vinterhalvåret, kan eventuelle skader få lov til at
udvikle sig i ro og mag og medføre store omkostninger.
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Tag også et ekstra kig på husets tagrender og nedløb, og hvor tagfladerne mødes (skotrenderne).
Ligger der snavs, blade eller nåle fra træer, kan
vand hobe sig op der.
Tjek facaderne. Mange sommerhuse er bygget af
træ, og det er derfor godt, hvis du i løbet af sensommeren får givet træværket den fornødne overfladebehandling og/eller vedligeholdelse. Sidst på
efteråret er det for sent; dog kan du stadig give de
mest udsatte steder farveløs træolie.
Se huset efter ved terræn, dvs. nede ved jorden.
Det er ofte her, at træværket er mest medtaget,
fordi fugtpåvirkningen er størst ved jorden. Derfor
anbefales det, at afstanden fra jord til facadebeklædning er 15-20 cm. Se også efter, om der er
sprækker eller åbninger, som skadedyr som mus og
rotter kan klemme sig ind igennem.
I det hele taget bør hele husets ydre tjekkes for
steder, hvor der kan trænge vand ind. Husk også
på, at nedbør om vinteren ikke kun er regn. Sommerhusets tag og facader bliver udsat for slagregn,
fygesne og snedriver, der kan lægge sig højt op ad
væggene.
Se også efter, om der i umiddelbar nærhed af huset
er store træer, der er helt eller delvist døde. En
efterårsstorm vil måske vælte træer eller grene ned
i huset og forårsage store skader.
Luk for vandet, når du forlader sommerhuset
Du bør altid lukke for vandet på hovedhanen, når
du forlader sommerhuset. Afhængigt af hvor gammelt dit sommerhus er, og i hvilken stand det er,
skal du måske også tømme systemet for vand. Der
er altid risiko for frostsprængninger om vinteren.
Det er derfor vigtigt, at du lukker for vandet og
efterfølgende tømmer rørene for vand, når du
forlader sommerhuset om efteråret. Selv om du
har et velisoleret (moderne) sommerhus med kontinuerlig minimumsopvarmning, kan strømmen
gå og dermed kan vandrør fryse til. Der findes i dag
forskellige løsninger for alarmer, der kan fortælle

dig, hvis din strøm i sommerhuset går og du derved
ikke kan opretholde minimumstemperaturen i huset.
Du kan fx kontakte din elinstallatør og få monteret
en sensor/hjælperelæ som kan give dig besked ved
strømsvigt.
Hvis rørene står fyldt med vand hele vinteren, vil vandet fryse til is, og det kan give frostsprængte vandrør.
Hvis du slukker helt for varmen, og sommerhuset
ikke benyttes hele vinteren, kan der blive frostgrader
inde i huset. Derfor er det også en god idé at tømme
cisterner, toiletter, vaske- og opvaskemaskiner etc. Du
kan evt. hælde lidt kalciumklorid eller snaps i afløbet
som frostvæske.
Luk for vandet og lad det løbe, indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne. Tøm og afmonter
termostatstyrede blandingsbatterier, da de konstant
indeholder vand. Du kan pumpe luft rundt i systemet
for at få det meste vand ud. Man kan dog aldrig være
sikker på det hele er ude, der kan stadig ligge vand i
eventuelle lunker i rørsystemet.
Hvis du derimod ønsker at kunne bruge sommerhuset
i vinterhalvåret, behøver du ikke tømme rør etc. for
vand, men derimod sørge for, at huset er opvarmet,
så det holdes frostfrit. Det bør gøres termostatstyret,
fordi temperaturen om vinteren kan være meget svingende. Du skal tilstræbe en temperatur på minimum
10-12 grader, da dette plejer at være tilstrækkeligt, for
at undgå problemer med frost. Det kan være farligt at
binde an på en bestemt temperatur, fordi man ikke
på forhånd ved hvor koldt det bliver i en given vinter
- derfor er det bedste at tjekke sommerhuset løbende,
og holde det tilstrækkeligt opvarmet.
Du bør derfor altid lukke for vandet på hovedhanen.
Hvis der sker svigt i varmen, kan der ske frostsprængninger af rørene. Hvis hovedhanen ikke er lukket vil
vandes stå og fosse ud af de frostsprængte rør.
Forsikringsselskabet dækker ikke, hvis der sker skader
pga. for lav temperatur. I forsikringsbetingelserne
står der typisk, at sommerhuset skal være tilstrækkelig opvarmet.
Frostsprængninger af rør kan måske blive dækket
af forsikringen, hvis der har været tilfældigt svigt i
varmeforsyningen. Tilfældigt svigt kunne være, at der

havde været strømsvigt som bevirket at relæet blev
slukket eller havde været en kortslutning som havde
slået relæet fra. Det er dit ansvar at bevise overfor forsikringsselskabet, at der har været et tilfældigt svigt i
varmeforsyningen.
Lækagedetektor
Der findes såkaldte lækagedetektorer, der holder øje
med vandforbruget. Sker der store ændringer i vandforbruget, lukker detektoren for vandet og giver et
signal.
Vandvagt
En vandvagt overvåger vandforbruget elektronisk.
Den kan spore vandhaner, der ikke er blevet lukket,
utætte eller beskadigede rør og utætte og løbende
toiletter og vandhaner. Den fungerer ved, at du indstiller den til dit forventede vandforbrug. Hvis forbruget er større, lukker vandvagten for vandet. Både
lækagedetektor og vandvagt kan skaffes hjem og
installeres af en vvs-installatør.
Luk fugten ud
Det er vigtigt at sørge for, at den fugt, der er inde i
huset, kan komme ud. Sørg for ventilation via luftventiler eller riste, og lad også dørene inde i huset stå
åbne. Hold også dørene til klædeskabene åbne.
Hvis du har mistanke om, at dit sommerhus er meget
fugtigt, kan du holde øje med luftfugtigheden ved at
anskaffe dig et hygrometer. Fugt kan være et problem
hele året, og for høj luftfugtighed i sommerhuset kan
give dårligt indeklima og i værste fald skimmelsvamp.
Hygrometeret bør sidde på en indvendig væg, gerne
midt i sommerhuset. Luftfugtigheden bør ligge på
60-65 procent om sommeren og 40-45 procent om
vinteren.
En mulighed for at skaffe tilstrækkelig ventilation kan
være installering af en luftsolfanger, som er en ventilator, der kører på solenergi.
Denne artikel er lavet af Bolius – Boligejernes Videncenter. Bolius’ mål er at øge boligejernes livskvalitet.
Læs mere på bolius.dk”
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Din lokale vvs-mand

Din specialuddannede servicemontør bor i dit lokalområde

Vi udføre.r alt indenfor:

• VVS-service
deværelse.
• Total løsning på nyt ba
rgiløsning.
• Total løsning på ny ene
d forbedringsforslag.
me
lig
• Energitjek af din bo
bolig.
• Varmeoptimering af din
.
• Fjernvarmekonvertering
.
læg
• Jordvarmean
• Varmepumper.
• Ventilation.
• Solvarme.
• Stoker anlæg.
er, jordvarme-,
• Service på varmepump
stokeranlæg.
solvarme-, ventilations- og

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

www.kenskovby.dk

Ny bolig
mellem himmel og hav?
Jeg elsker sommer.

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

Du er godt

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

..sammen med Nykredit

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

v/ Jan Tang

Tv-inspektion, Højtryksspuling, Slamsugning
Kloak, Dræn, Olietanke, Benzin /Olieudskillere

Aut. Kloakmester
( A lt

indenfor

Kontor 8654 0857

T ransport )

Døgnvagt 4027 0857

EN LILLE SKID BEDRE !

Tag en tømrer
med på råd!
Trænger huset til en ansigtsløftning – nyt tag,
vinduer, tilbygning, udestue, carport eller
almindelig vedligeholdelse – er det NU det
rigtige tidspunkt!
Vi har den faglige erfaring og
ekspertise, men er De »gørdet-selv« menneske, der godt
vil spare håndværkertimer
og bruge lidt feriedage på
selv at gi’ en hånd med, er
vi også
glade for at komme og
arbejde sammen med Dem.
Henrik Tranum Kristensen
Kim Jørgensen
Mobil 40 33 28 62
Mobil 40 41 62 07
Strandvejen 35, Saksild - 8300 Odder Tlf. 86 55 88 99
E-mail: henriktranum@gmail.com

– Ring og få en snak om tingene – så giver vi et overslag
eller et uforbindende tilbud!
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Pas på dem der færdes i området.
Kør ansvarligt !
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Norsminde for fulde sejl 13. juni 2020 kl. 11-17

Velkommen til vores årlige havnefest

NORSMINDE FOR FULDE SEJL.
En rigtig hyggedag med aktiviteter for hele
familien på vores dejlige havn. KrydsfeltNorsminde er tovholder for alle aktiviteterne, der planlægges sammen med de lokale
klubber og Lions Club Beder/Malling.
Lokalmiljøet er i fokus, og vi efterstræber,
at flest mulige aktiviteter har relevans til
havnen, havet og det maritime. Der er gratis
entre, og mange af aktiviteterne er også
gratis.
Der er musik og feststemning på havnen hele
dagen. Klubberne serverer drikkevarer og
lidt spiseligt, og man kan købe dejlig mad i
Fiskehuset og på Norsminde Kro.

Der er markedsplads på havnen med lokale
boder og kræmmermarked.

Børneloppemarked - for børn og deres
voksne
Her er der rig mulighed for at tjene lidt ekstra lommepenge til sommerferien. Ryd op i
gem-merne og sælg dit gamle legetøj, børnetøj du er vokset ud af eller andre børneting.
Loppemarkedet finder sted kl. 11 - 15
Medbring selv et lille bord eller et tæppe!
DET ER GRATIS for børn AT STILLE EN STAND
OP!
MEN man skal tilmelde sig senest et par dage
før hos:
Mie Wejdling SMS: 3024 7826
eller mail: formand@krydsfelt-norsminde.dk
Markedspladsen på havnen: Det koster 200
kr. at stille en bod op. Princippet er først til
mølle. Henvendelse i god tid til Lions Club,
mail: kenneth.bojsen@dustin.dk eller SMS til
6025 0664

Vi byder på:
Vandaktiviteter for børn, lege,
krabbevæddeløb og snobrøds
bagning
Hestevognskørsel
Sejlads med sejl og kajak, hav
nerundfart og sejltur i bugten
med ”Ålekvasen Anna”
Fiskeri og tips
Waterballs

”Norsminde for fulde sejl” afholdes hvert år
i juni, og er en del af foreningen KrydsfeltNorsmindes mange aktiviteter
Se www.krydsfelt-norsminde.dk
Information: Krydsfelt-Norsminde, Margit
Bryder mobil: 5223 4080 eller mail: margit.
bryder@gmail.com
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Ture den lokale natur
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 udgangspunkt 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 retablering og en bedre kystsikring.
De 12 gamle foldere er
samtidig blevet opdateret og genoptrykt takket
være støtte fra Velux Fonden. Enkelte ture er blevet
ændret en smule, men i
det store hele er turene de
samme:
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*En tur følger den gamle
kirkesti mellem Gosmer og
Halling med en afstikker op
på Svendshøj, en kunstig
bakke.
*Turen til spidsen af Gyllingnæs 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 områdets 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 undervejs.
*Mellem Sondrup og
Hundslund er to gamle
kirkestier bevaret - også
den tur er meget varieret,
selv om en del af den følger 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 mindre 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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Kør ansvarligt
I sommerhusområderne kommer der
mange mennesker, og dermed meget trafik.
De fleste kører pænt og ansvarligt, men
desværre er der enkelte, som tilsyneladende
er helt uden for pædagogisk rækkevidde,
og kører alt for stærkt, til fare for alle.
Grundejerforeningerne forsøger at dæmpe
hastigheder via, bump, chikaner og
vejskilte. På trods af disse foranstaltninger,
køres der alt for stærkt.

Da vi modtog skiltene, virkede de lidt små,
men de har medvirket til at folk kører langsomt, så man når at læse teksterne.
Vi har 15 skilte, og prisen er lidt under kr.
4.000,Kampagnen har været i gang siden 2017,
og har medført en god reduktion af
hatighederne.

Efter en debat om emnet, foreslog en
grundejer, brug af begrebet Nudging.
Nudging bliver forklaret som et kærligt puf
i den rigtige retning henimod det, der er
godt for det enkelte menneske og fremmer en bestemt adfærd. En nudge tager
udgangspunkt i, at den skal være god for
individet.
I foråret 2017 igangsatte Saksild Strand
Ejerlaug i foråret 2017 kampagnen "Små
smil i Saksild".
Kampagnen går ud på, at der opsættes et
antal gule dobbelte plastikskilte, se foto,
med forskellige tekster, som på venlig vis
opfordrer til at man kører pænt og højst
med 20 km/t.
Eksempler på tekster.
KØR FORSIGTIGT! Det kunne også være
dine børn.
HURRA ! MIN mor og far kører også med 20
km/t.
VELKOMMEN ! 3 minutter til den anden
ende af vejen ved 20 km/t.

Andre grundejerforeninger er meget velkommen til at bruge vores projekt.
Odderkystens Fællesudvalg yder 25% tilskud til trafikdæmpende foranstaltninger
til medlemsforeningerne.
Gunner Jørgensen
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Oversigt over besty
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
40131248 /23610048 lillykarup13@gmail.com
Næstformand Klaus Andersen
Dyngby Havvej 8, Dyngby Strand, 8300 Odder 5159 9697
strandparken@outlook.dk
Sekretær
Lars Christensen
Skovsagervej 15, Dyngby Strand, 8300 Odder 2343 3306
chapo66@gmail.com
Kasserer
Verner Kristensen
Strandagervej 15, Dyngby Strand, 8300 Odder 6075 1637
vitus-k@outlook.dk
Best.Medlem Børge Kristensen
Strandagervej 9, Dyngby Strand, 8300 Odder 2074 5570
jonasdalen12b@gmail.com
Dyngby Overgårds Grundejerforening						
Formand
Jørn Rasmusen
Holger Drachmanns Vej 8,8660 Skanderborg 2086 4253
j.aa.rasmussen@gmail.com
Kasserer
Rikke Harrit
Langenæs Allé 48, 8000 Aarhus C
2824 5740
rha@stofanet.dk
Næstf.omand og
Sekretær
Henning Grabow
Vibevej 3, 8752 Østbirk
4056 9714
hgrabow.tomrer@gmail.com
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 Kim Jensen
Rudevej 50, 8300 Odder		
saxild1966@gmail.com
Grundejerforeningen Bakken							
Formand
Jacob Færgemand Nielsen Snekkeager 19 og 20, 8300 Odder
2064 5373
anna.laursen@hotmail.dk
Sekretær
Hanne Tamstrup Hansen
Snekkeager 9, 8300 Odder
5124 9996
sosilawi@hotmail.com
Kasserer
Ulla Krongaard Jensen
Bogfinkevej 103, 8300 Odder
3069 7697
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 Hage
Formand
Marianne Landrock		
2448 0810
mariannelandrock@gmail.com
Næstformand Patricia Pedersen
Skovparken 27, 8660 Skanderborg
6172 5688
lux@pedersen@mail.dk
Kasserer
Michael Nielsen
Kaserne Boulevarden 3.4th, 8000 Århus C
6134 6034
mmn060260@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
5075 0653
bean@laursen.mail.dk
Kasserer
Max Andersen
C.H.Ryders Vej 21, 9210 Aalborg SØ
9814 0243/4010 6099 maxbruno@andersen.mail.dk
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 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
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y relsesmedlemmer
Titel
Navn
Adresse
Tlf.
Email
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
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
Næstformand og
Sekretær
Ole Nielsen
Midtagervej 4 		
hanneogole18@gmail.com
Kasserer
Christina Langpap
Midtagervej 15

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
Poul Henrik Sunke
Klostervej 90G, 8680 RU
2986 6420
formand@nfj.dk
Kasserer
Lars Vinge
Drosselvej 5, 8740 Brædstrup
2889 0411
kasserer@nfj.dk

Rude Strand Grundejerforening							
Formand
Helle Lykke Jørgensen
Havrevænget 42, 8600 Silkeborg
2294 5955
helle_lykke@hotmail.com
Næstformand Ingrid Rosenbæk
Delfinvej 18, Rude Strand, 8300 Odder
3028 9866
Rosenbaek@it.dk
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 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 og
Kasserer
Marianne M. Pedersen
Posmosevej 27, 8300 Odder
2298 2021
lutken@hotmail.com
Sekretær
Peter Quist Christensen
Chr. Petersensvej 10
2298 7377
pquist@hotmail.com
Best.medlem Torben Frisch
Hybenvej 14, 8300 Odder
2142 0888
torbenfrigo@me.com
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
Kurt Rasmussen
Strandparksvej 4, 8300 Odder
5134 0970
kurtr@kurtr.dk
Næstformand Steen Sidelmann
Strandparksvej 49, 8300 Odder
2321 5445
steensidelmann@hotmail.com
Kasserer
Bent Lind Kristensen
Vandværksvej 15, Torrild, 8300 Odder
4017 1025 Mail
lind@torrild.dk
Sekretær
Dothea Andersen
Emiliehøj 16, 3 th, 8270 Højbjerg
6066 1689
doth.andersen@bios.au.dk
Strandvængets Grundejerforening
Formand
Mette Andersen-Mølgaard
Sekretær
Margit Bente Højland
Kasserer
Jens Eskildsen

Strandvænget 13, 8300 Odder
Strandvænget 1, 8300 Odder
Strandvænget 24, 8300 Odder

3013 6648
2013 8788
4018 4196

mette.a.moelgaard@gmail.com
margith@dadlnet.dk
eske@sjelle.dk
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Odderkystens Fællesudvalg
HJEMMESIDE

Odderkystens Fællesudvalg er paraplyorganisation for 22 fritidshusgrundejerforeninger 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, arbejsskadeog erhvervsansvarsforsikring, der dækker alle 22 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.

Se seneste informationer på hjemmesiden:

www.odderkystensfaellesudvalg.dk

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
APOTEK
Rosensgade 14, 8300 odde..........................8654 1009
Apotek i Kvickly, Nørregade 5, 8300 Odder
Løveapoteket
Store torv 5, 8000 aarhus c...........................8612 0022

FALCK
Vejhjælp – abonnement................................7010 2030
FERIE, TRAFIK OG REJSER
Midttrafik 7021 0230 -www.trafikmidtjylland.dk
EL - AURA INSTALLATION DØGNVAGT
Knudsminde 10,8300 odder........................8792 5511
OFFENTLIGE KONTORER
ODDER KOMMUNE
Rådhusgade 3, 8300 odder..........................8780 3333
POLITI, AARHUS
Ridderstræde 1,8000 aarhus c....................8731 1448

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. 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, Jens 2361 5152
Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.
Formand:
Mortehn Brødbæk Sørensen, Tlf. 4064 9944.
Kasserer/forretningsfører: Tina Mølberg, mail: kysingvand@mail.dk
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.
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