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 15. august 2020 
 

Kære medlem af Rude Strand Grundejerforening 

 
Sommeren er ved at synge på sidste vers, selvom vejret viser sig fra sin allerbedste 
side i disse dage. Det har været en sommer, hvor mange danskere har holdt sommer-

ferie i Danmark, hvilket vi også har mærket i vores område, hvor der har været mas-
ser af liv af glade sommergæster. Mange mennesker sammen kan give grund til flere 

frustrationer, hvilket bestyrelsen for RSG også har mærket. Vi har fået flere henven-
delser om adfærd, der har været til gene for andre. Derfor vil dette nyhedsbrev bl.a. 
fremhæve reglerne på en række punkter, så vi alle lige kan stramme op den sidste del 

af sommeren og forberede os til næste sommer. 
 

Konstituering 
Den 18. juli 2020 holdt Rude Strand Grundejerforening generalforsamling på Rude 
Strand Højskole. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, og efterfølgende har 

bestyrelsen været samlet for at konstituere sig. 
Bestyrelsen ser herefter således ud: 

Formand  Helle Lykke Jørgensen 
Næstformand Per Langhorn 
Kasserer  Vagn Christensen 

Vejformand  Thorvald Rosborg 
Sekretær  Lene Kjærsgaard 

Kontaktoplysningerne på bestyrelsesmedlemmerne finder du på foreningens hjemme-
side: 
http://www.rudestrandgrundejerforening.dk samt nedenfor i sidefoden. 

Vi glæder os til at ta´ fat på arbejdet det næste års tid. 
 

Både på stranden 
Går man tur langs stranden, kan det se ud som om, at der ligger en del både uden 
ejermand. Vi sætter derfor gang i en oprydning af gamle både på stranden.  

Vi vil derfor bede jer, der har både liggende på stranden, om at sætte en tydelig 
sommerhusadresse på jeres båd, så politiet kan se, at båden tilhører en sommerhus-

ejer.  
Bådene skal markeres med tydelig adresse senest 1. december 2020. 
Herefter vil politiet fjerne de både, der ikke har en tydelig sommerhusadresse på sig. 

I samarbejde med Odder kommune bliver der indsat en annonce i Odder Avis om fjer-
nelse af bådene, så evt. tidligere sommerhusejere har mulighed for at fjerne deres 

båd fra stranden. 
 

  

http://www.rudestrandgrundejerforening.dk/
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Haveaffald på stranden 

Det er selvfølgelig IKKE tilladt at lægge sit haveaffald på stranden. 
Haveaffald må henligge på strandarealet 1 døgn før afbrænding. Efter afbrænding skal 

alle spor fjernes fra stranden. 
Er der opsat skilte med afbrænding forbudt, er det ikke tilladt at tænde bål på stran-
den. 

Regulativ for afbrænding af bål i Odder kommune kan du finde på Odder Kystens Fæl-
lesudvalgs hjemmeside: 

http://www.odderkystensfaellesudvalg.dk  
 
Hunde i snor i området 

Fra 1. april til og med september skal hunde være i snor, når de færdes på stranden. 
På veje, stier eller pladser m.v., der er åben for almindelig færdsel, skal hunde være i 

snor eller følge en person, der har fuldt herredømme over den. 
 
Støj 

Der er i sommerens løb kommet flere henvendelser fra sommerhusejere til bestyrel-
sen med klager over støj fra naboen. 

Det drejer sig om støj på grund af fester, støj på grund af larmende håndværkere og 
støj på grund af opsatte maskiner, der skal skræmme skadedyr væk. 

Bestyrelsen opfordrer til, at man forsøger at løse støjgenerne selv ved at snakke med 
den generende nabo. I værste tilfælde kan man kontakte politiet. 
Bestyrelsen har ingen rettigheder i forhold til støj, ud over at kontakte den sommer-

husejer, der er klaget over. Hvis bestyrelsen skal træde til hver gang der kommer en 
klage, vil vi skulle bruge hele sommeren på at rede tråde ud. 

På http://www.odder.dk er der flere oplysninger om reglerne for støj fra naboen. 
 
Beskæring 

Vi har fået henvendelse fra Renosyd, at der er flere, der ikke har fået beskåret/klippet 
deres beplantning ud mod vejen, så renovationsbilerne ikke kan komme ind til som-

merhusene for at tømme skraldespandene. Skraldespandene bliver ikke tømt, hvis bi-
lerne ikke kan komme forbi. 
Du kan på Rude strand Grundejerforenings hjemmeside finde oplysninger om, hvor-

dan områdets buske og hække skal beskæres eller se reglerne på lokalplan 3029. 
I samme forbindelse kan vi oplyse, at bestyrelsen har skrevet til Renosyd i forhold til 

deres hastighed på sommerhusvejene. 
 
Husk, vi har sommerhus i et af Danmarks bedste sommerhusområder. Vi skal passe 

på både området og hinanden og ikke mindst vise hensyn, så alle får de bedste ople-
velser, når de opholder sig ved Rude Strand.  

 
Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 

http://www.odderkystensfaellesudvalg.dk/
http://www.odder.dk/

