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Nyttige oplysninger
Alarm 112
Politi 114
Lægevagten 70113131
Brand og Redning 86594000
Vivild Lægehus 86481945
Langgade 63B Vivild
Allingåbro Lægehus 86481945
Fyreparken 44 Allingåbro
Tandlægerne i Vivild 86486055
Nørregade 13A Vivild
Grenå Apotek (døgnåben) 21425061
Kannikegade 12 Grenå
Allingåbro Dyreklinik 86481414
Rougsøvej 33 Allingåbro
Reno Djurs 87597777
EnergiMidt 87101520
Skovgårde Vandværk 86317013
Aqua Djurs spildevandsvagt 24694204
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Godt nytår og velkommen 
til medlemsbladet 2014 

Først vil vi takke alle vore annoncører for, at gøre dette blad muligt.
Vi vil samtidig opfordre vore medlemmer til at bruge annoncørernes ekspertiser.

Bestyrelsen orienterer:
Som lovet på generalforsamlingen, vil vi forsøge at holde jer opdateret
med kloakeringsstatus. I skrivende stund er man nået til hjørnet af Hybenvej/
Gyvelvej. Den nederste del af Strandfogedvej, samt mange skelbrønde i om-
råde 2 er også etableret. Så snart vi får meldinger fra Aqua-Djurs, vil de blive 
lagt ud på hjemmesiden: Skovgaarde.dk.
Vedr. kloaktilslutning, kan vi kun opfordre til, at man selv indhenter tilbud. Evt. 
hos de entreprenører, der annoncerer i bladet. 

Indkøb:
Vi har købt 5 bord/bænkesæt, som vil blive samlet på arbejdsdagen d. 
12.4.2014, og opstillet på fællesarealerne langs stranden. Endvidere har vi in-
vesteret i et par fodboldmål, som opstilles på det nederste stykke af fællesare-
alet. Vi håber, at I vil bruge det flittigt og understreger, vores fælles ansvar for 
tingene. Vi vil fra bestyrelsen opfordre til godt naboskab, med hensyn til træer 
og udsigt. Det som for 50 år siden var små søde træer, er for længst groet ind 
i himlen, så måske skulle man prøve at gå ind til naboen og se, hvordan ens 
egne træer skygger for lys og måske endda havudsigt! 
MIN UDSIGT = DINE TRÆER, eller omvendt!
Vi har optrykt regler for private fællesveje, samt skelbestemmelser for beplant-
ning ud til veje og stier. (se side 21) Disse forhold bedes bragt i orden snarest 
og senest 1.5.2014, da kommunen ellers vil give påbud og hvis regler stadig 
ikke overholdes, vil beskæring/klipning udføres for ejers regning. Nu vi har reg-
lerne fremme, er der også andet sted i bladet henvist til generelt afbrændings-
forbud af haveaffald i sommerhusområder. Det er en bekendtgørelse, som skal 
overholdes og hvis man gerne vil hygge sig med et bål, kan vi anbefale bål-
pladsen ved flaget. Der er tørt brænde som gerne må benyttes .”Så hyg jer.”

Nok om regler denne gang. 
Vi vil ønske alle en god sommer, med masser af gode oplevelser og fælles-
skab.
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Vi er specialister i antenne og parabol montage og kan hjæl-
pe dig til at få de bedste TV signaler langs Norddjurs kyst. 

Ring og aftal en tid for demonstration af dine muligheder. 
Stort udvalg i antenner og tilbehør.

DRs kanaler kan du altid se med Boxer.
Nu også med TV3

Bysmedien 31 * 8940 Randers SV * Tlf.: 20 43 10 00

Hvad koster det?
Vælg mellem forskellige basis-
pakker.
Derefter kan du vælge ekstra 
kanaler efter behov.
Ring, sammensæt pakken og få 
prisen

- træffes også aften og weekend
Hvor vi kører ud fra Fjellerup
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Skovgårde Vandforsyning a.m.b.a.

Formand: Poul Erik Andersen, mobil 61 79 61 95
Sommerhus: Gyvelvej 4, Skovgårde.

Kasserer: Henning Vestergård, mobil 20 19 50 73
Sommerhus: Daugårdsvej 2, Skovgårde.

Adresseændringer og skift i ejerforhold samt måleraflæsning 
skal sendes til:
Rita Carlsen, c/o Djursland Landboforening, Føllevej 5, 8400 Rønde
e-mail: rc@landboforening.dk - eller tlf.: 87 91 20 17

Vandværkspasser: Diana Dahl, Nordkystvejen 65, Skovgårde.
Tlf.: 86 31 70 13

Ved ledningsbrud kontaktes vandværkets VVS-installatør: 
Ungstrup VVS og Blik, Strandvejen 34, Fjellerup, 8585 Glesborg
Tlf.: 86 31 77 63 - Michael Ungstrup, mobil: 30 70 77 63

Giv også gerne besked til bestyrelsen, hvis der konstateres 
utætheder på ledningsnet og stophaner samt andre 
uregelmæssigheder... 

Mvh. Bestyrelsen

Spurvevej 2a - Skovgårde



7

Arbejdsdage 2014
Lørdag den 12. april kl. 9,00 til ca. 12,00.
Forårsklargøring af fællesarealer. 
Samling af nye borde/bænke sæt.

Torsdag den 19. juni kl. 19,00 rejsning af telt.
Lørdag den 21. juni 
- hjælp til borddækning og evt. madlavning.

Lørdag den 6. september kl. 9,00 – ca. 12,00
Klipning af kanter og bevoksning.

Tilmelding til arbejdsdage og Sct.Hans 
Jorn@azm.dk eller tlf. 50906625

Hjælp os med at hjælpe dig.
Vi får jævnlig opringning fra politiet og fra personer som går tur
I området, at der har været indbrud i et sommerhus. Det kan også være
stormskader eller andet unormalt, som bliver observeret og det er jo 
godt at folk ser efter når de er ude i området.
Derfor vil vi gerne have opdateret vores telefonliste, så vi kan give de 
rigtige numre videre til politiet eller vi kan ringe til jer. (vi oplyser ikke 
numre til andre) Hvert år får vi en adresseliste fra kommunen men der er 
ingen telefonliste med.

Send en mail til ingersteensgaard@hotmail.com  

Skriv sommerhusadresse og det nummer/numre du bedst træffes på.
Hvis du ikke har mail kan du skrive en seddel og komme i vores post-
kasse ved trappen.
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Kontingent
Kontingent og vejbidrag bedes indbetalt på vedlagte indbetalings-
kort, senest d.14. februar.  Husk rettidig betaling så sparer foreningen 
arbejdet med rykkere og i sparer rykkergebyr.

Kontingent til foreningen    kr.  100,00
Bidrag til veje og forstrand kr. 150,00
Gebyr pr. rykker                 kr. 100,00
Beboere i Fuglekvarteret er ikke med i vejordningen og skal ikke be-
tale vejbidrag.

Generalforsamling 2014
Lørdag den 21. juni kl. 13.00 

i teltet på fællesarealet, Strandfogedvej.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra formanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for året 2015.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
             Formand: Jørn Anneberg er på valg.
             2 bestyrelsesmedlemmer:
             På valg er Preben Degnbol og Ole Larsen.
             Valg af suppleant til bestyrelsen.
             Valg af revisor for 1 år.
             Valg af revisorsuppleant.
7. Kloakering.
8. Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffen.Af hensyn til planlægningen og be-
værtningen vil vi gerne, at du/i tilmelder jer til formanden 
- gerne pr. mail til jorn@azm.dk eller tlf. 50 90 66 25
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Hjemmeside: www.skovgaarde.dk Indtægter Udgifter
Kontingent 28.400,00        
Veje og forstrand (incl. hele fællesarealet) 88.696,00        35.640,24         
Medlemsblad 14.600,00        6.815,00           
Generalforsamling og Sct. Hans 14.991,60         
Forsikring 643,68              
Porto, kopier, kuverter, hjemmeside  mm. 10.228,49         
I alt 131.696,00      68.319,01         
Overskud på medlemsblad 7.785,00           
Overskud på foreningskonto 2.536,23           
Overskud for vej- og forstrand incl. Jordsalg 53.055,76         

131.696,00    131.696,00        

Formue pr. 1. januar 2013 50.084,09
Formue for vej- og forstrand 1. januar 2013 18.459,63
Årets overskud 63.376,99        
Formue pr. 31. december 2013 131.920,71        

Indbetaling i 2013 var fordelt som nedenstående:
Kontingent til Grundejerforeningen / 100 kr. pr. medlem (betalt af 284 husstande).
Kontingent til vejkonto og forstrand / 150 kr. pr. medlem (betalt af 282 husstande).
Gebyr vedr. for sen indbetaling af kontingent 100 kr. pr. rykker.

Vejene blev repareret 2 gg. af Norddjurs kommune. Der var 2 gode arbejdsdage (forår og efterår), hvor
reparationer og vedligeholdelse af fællesarealer blev foretaget af de fremmødte. Der er solgt jord fra
forstranden for 46.396 kr. til kloakering. Beløb henstår til kloakeringen er færdig i 2014.
Bestyrelsen har udarbejdet og udsendt et medlemsblad til alle i Skovgårde.

Generalforsamling og Sct. Hansfest blev afholdt i lejet telt på fællesarealet med fællesspisning. Maden
blev tilberedt af bestyrelsen, og der var 96 personer, som deltog i spisningen.

Fårup, den 2. januar 2014.

Inger Steensgaard Pedersen
Kasserer

Bilagene gennemgået og fundet i orden. 
Beholdningen fundet til stede.

Dato:  6. januar 2014. Dato:   6. januar 2014.

Margit Rasmussen Erika Kock Sørensen
Revisor Revisor

Formand Kasserer
Jørn Anneberg Inger Steensgaard Pedersen
Rubjergvej 1 Teglvænget 6
8870 Langå 8990 Fårup
Tlf. 86 43 13 83 Tlf. 86 45 23 82
Mail: jorn@azm.dk Mail: ingersteensgaard@hotmail.com

Årsrapport for 2013.

Grundejerforeningen Skovgårde

Formueopgørelse

Arkiv: ISP / Skovgårde / Regnskab 2013
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DJURS BYG.dk
Nybygning
Tilbygning

Ombygning
Totalentreprise

Isolering
Vinduer/Døre
Udskiftning af tag
Glarmesterarbejde

Godt håndværk i mere end 30 år.

Fjellerup - 86 31 71 05

Producent af

Kløver   Fritidshuse

Tømrer- & Snedkerfirmaet

djursbyg@mail.dk - www.DjursByg.dk

DJURS BYG.dk
Nybygning
Tilbygning

Ombygning
Totalentreprise

Isolering
Vinduer/Døre
Udskiftning af tag
Glarmesterarbejde

Godt håndværk i mere end 30 år.

Fjellerup - 86 31 71 05

Producent af

Kløver   Fritidshuse

Tømrer- & Snedkerfirmaet

djursbyg@mail.dk - www.DjursByg.dk

DJURS BYG.dk
Nybygning
Tilbygning

Ombygning
Totalentreprise

Isolering
Vinduer/Døre
Udskiftning af tag
Glarmesterarbejde

Godt håndværk i mere end 30 år.

Fjellerup - 86 31 71 05

Producent af

Kløver   Fritidshuse

Tømrer- & Snedkerfirmaet

djursbyg@mail.dk - www.DjursByg.dk
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edc.dk

Fjellerup
Strandvejen, Fjellerup, 8585 Glesborg

Tlf: 86318000, e-mail: 858@edc.dk
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Sct. Hans bål i Skovgårde
Lørdag den 21. juni 2014 

Bålet tændes ca. kl. 20.00
Som sædvanlig forsøger vi at gøre det lidt festlig på stranden med bål 
og hekseafbrænding.
Der er gratis is til alle børn under 16 år.
Alle er velkommen i teltet, hvor der kan købes vin, øl, vand, kaffe og 
kage, som kan nydes i teltet eller ved stranden.

Aflevering af grene til bålet skal ske ved afmærkningen på skrænten ved 
det blå flag, indkørsel fra fællesarealet.
Der er åben fra lørdag den 30. maj til fredag den 20. juni kl. 12.00.

Husk: Det er kun grene, der må afleveres, ikke store stammer eller af-
fald. Vi får en traktor til at flytte grenene 
hen på bålet.

Her er en god lejlighed til at komme af 
med grene fra udtynding og fældede 
træer, for vi husker vel alle at tage 
hensyn til naboerne, så også de får 
sol og måske udsigt.
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Sct. Hans Skovgårde
Fællesspisning i teltet.

Lørdag den 21. juni kl. 18.00
Kom og få en hyggelig aften sammen med naboer og venner. Der er 
musik i teltet hele aftenen. Hoppeborg til børnene. I kan selv medbringe 
maden og grille på den store grill, eller bestille nedenstående.

Pris pr. person 110 kr. Børn under 14 år halv pris. For at holde den lave 
pris er det bestyrelsen med hjælpere, som laver det meste af maden.
Vin, øl, vand, kaffe og hjemmebagt kage købes i teltet til en favorabel 
pris. Drikkevarer må ikke medbringes, men købes i teltet.

Tilmelding senest den 5. juni og gerne før, af hensyn til teltets størrelse 
mm. Hvis man selv medbringer maden, skal man betale 25 kr. pr. person 
til dækning af teltleje.
Tilmelding til jorn@azm.dk eller tlf. 50906625 og betaling indsættes på 
foreningens konto 9319-3245632311 påfør sommerhusadresse i feltet 
”meddelelse til modtager”. Tilmelding er godkendt, når betalingen er 
registreret.

Vi håber på, at vi igen bliver mange til dette arrangement.

Menu
Forret: Varmrøget laks og rejer på salatbund samt flutes.
Hovedret: Helstegt Pattegris med råstegte kartofler, salat og flutes.

Husk hundeposen, 
din hund kan jo ikke selv!
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FJELLERUP

NØRRE DJURS
KLOAKSERVICE

KLOAKRENSNING
• Slamsugning
• Spuling
• TV-inspektion
• Brønd- og rørsøgningsudstyr
• Udskæring af rødder
• Tørstof sugning
• Slam afvanding
• Industri spuling 0-3000 Bar
• Olie og kemi destruktion
• Jord rensning
• Udlejning af mobile tolietkabiner

v/Ulrik Sinding · www.u-sinding.dk
DØGNVAGT

TLF. 86 31 71 29
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Vi udfører kvalitetsbevidst 
kloak- og entreprenøropgaver 
på Djursland

www.jgen.dk

Tilslutning 
til kloaksystem 

udføres

Lej dit sommerhus ud  
gennem dansommer 
– kontakt mig allerede i dag for et uforpligtende møde

Din lokale ejerrådgiver 
Poul Svendsen
Tlf. 20 42 61 22
ps@dansommer.dk
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Formand:
 Jørn Anneberg
 Rubjergvej 1, 8870 Langå
 Tlf. 86 46 13 83 
 Sommerhus 86 33 66 25
 Mobil. 50 90 66 25
 jorn@azm.dk

 Kasserer:
 Inger S. Pedersen
 Teglvænget 6, 8990 Fårup
 Tlf. 86 45 23 82
 Mobil. 40 82 2210
 ingersteensgaard@hotmail.com

 Preben Degnbol
 Nordlyvej 6, 8981 Spentrup
 Tlf. 86 47 75 25
 Sommerhus 86 31 72 94
 Mobil. 28 89 75 00
 prebendegnbol@gmail.com

 Lars Høegh
 Højballevej 70
 8320 Mårslet
 Tlf. 86 29 34 49
 Mobil. 29 48 44 25
 larshoegh@yahoo.dk

 Ole Larsen
 Nørrebrogade 111
 8930 Randers NØ
 Tlf.86 43 22 02
 Mobil. 24 81 18 02
 oleogkirstenlarsen@hotmail.com

Grundejerforeningens bestyrelse
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Prebens Fisk
Klitvej 1

Fjellerup Strand
Tlf. 86 31 82 11

Åbent hele året

Voldby Teltudlejning 

         

  Udlejning af festtelte med og uden gulv samt tilbehør 
 Tlf. 22 73 19 52 
    www. voldbyteltudlejning.dk

Din Frisør
Tysk Frisørmester

Rautgundis

Åbningstid:
Tirsdag - Fredag

efter aftale

Tel.: 87 86 48 93
Nordkystvej 38

8961 Allingåbro



18



19

Du får adgang til fordelene ved at indskyde 
20.000 kroner i garantkapital, der indgår 
som ansvarlig kapital i Sparekassen. Er du 
under 28 år, skal du blot indskyde 5.000 
kroner. Se mere på sparkron.dk/garant

sparkron.dk

Bliv garant
i Sparekassen Kronjylland

Som garant får du masser af fordele.
Du får favorable økonomiske
vilkår og tilbud om masser
af oplevelser.

Få for eksempel 20 procent
rabat på Aarhus Teater, 
på Værket i Randers, 
i Tinghallen i Viborg, 
på Glasmuseet i Ebeltoft ...

Læs mere på sparkron.dk
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Messingvej 74 - 8940 Randers SV
Telefon 86 44 76 30 (Priv. 86 44 56 51)

www.hosannemarie.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREPRENØRFIRMAET ERIK PEDERSEN A/S 
Kirkegade 1         .                 8950 Ørsted 
Tlf 8648 8004        .            Fax 8648 8837 
www.eep-as.dk ep@eep-as.dk    

ENTREPRENØRFIRMAET
ERIK PEDERSEN A/S
Autoriseret kloakmester

Kirkegade 1 . 8950 Ørsted
Tlf 86488004 . Fax 86488837

www.eep-as.dk
ep@eep-as.dk
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§
Bestyrelsen henstiller, 

at følgende bliver overholdt!
Uddrag af lov vedr. private fællesveje.
Det påhviler enhver grundejer:
At fjerne ukrudt og renholde/klippe rabatter.
At fjerne affald og andet, som er til ulempe for trafikken.
At beskære træer og hække, så de ikke rager ud på rabatter og veje.
Regler for hegn mod vej, sti eller plads.
Et levende hegn må ikke vokse ud på vej, sti eller rabat, men skal
holde sig inden for skellinjen.
Bevoksningen må ikke spærre for udsynet og oversigten
ved vejkryds eller sving.

Hvis grundejerne ikke opfylder deres pligter, kan kommunen gennem-
føre forskellige arbejder på den private fællesvej for grundejers reg-
ning.

AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD
Miljøministeriet har udarbejdet ny bekendtgørelse om affald nr. 224 af 
7 marts 2011. I affaldsbekendtgørelsen er reglerne om afbrænding af 
affald ændret ( § 46 og § 47) og det er ikke længere tilladt at afbrænde 
haveaffald.

Dog må der afbrændes haveaffald i følgende 3 tilfælde:
1. Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, men kun i landzone. 
2. Rent tørt træ, til hygge og lejrbål på særligt indrettede bålpladser.
3. Haveaffald Sct. Hans aften.  

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzone og i sommerhusom-
råder. 
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TØMRERMESTER

NIELS SØRENSEN

Møllefisk og Havnens Røgeri
Ny Havnevej 23, 8585 Glesborg

Tlf. 7026 2210  Fax: 7026 2250
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Kære sommerhusejere i Skovgårde 
AquaDjurs vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle et godt nytår og 
samtidigt informere jer om det igangværende kloakprojekt. 

Entreprenørfirmaet Danjord A/S er kommet rigtig godt fra start og har i 
2013 arbejdet sig foran tidsplanen således, at der allerede nu er udført en 
del arbejder i etape 2 (området mellem Havbakkevej og Blåmunkevej). I 
2014 fortsætter arbejderne vest for Blåmunkevej samt området mellem 
Bormestervangen og Nordvangsvej. 
Arbejderne med etablering af skelbrønde og stikledninger er hele tiden 
foran arbejderne omkring hovedledningerne. Disse arbejder bør dog ikke 
give anledning til trafikale gener for sommerhusejerne. 

I samarbejde med grundejerforeningen vil vi løbende forsøge, at holde 
tidsplanen opdateret inde på foreningens hjemmeside. 

I takt med at det nye kloaksystem færdiggøres og pumpestationerne 
idriftsættes, vil AquaDjurs fremsende påbud til sommerhusejerne om 
tilslutning af sommerhuset til den nye spildevandsskelbrønd. Dette arbejde 
skal udføres og færdigmeldes af en autoriseret kloakmester. Det er vigtigt, 
at der ikke tilsluttes drænvand eller overfladevand til det nye 
spildevandssystem da systemet kun er dimensioneret til at modtage 
spildevandet fra sommerhusene. Tilslutning af overfladevand vil kunne 
give problemer med tilbagestuvning i kloaksystemet og i værste fald 
oversvømmelse. 
Når AquaDjurs har fremsendt påbuddet om tilslutning anbefales det, at 
tilslutningsfristen på et halvt år overholdes. 

I løbet af 2014 vil der blive fremsendt parcelskitser og information ud til 
alle sommerhusejere syd for Nordkystvejen. 

For øvrige spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte AquaDjurs eller 
EnviDan. 

          
Vi sørger for rent 
vand i Norddjurs          
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KUNDEVENLIGE

ÅBNINGSTIDER:
HVER DAG 630 - 2200

Tips og Lotto Frisk bagerbrød hver dag
Øl, og vand Stort udvalg af kolonial og 

kølervarer Frisk frugt og grønt 

NØRAGER

KUNDEVENLIGE ÅBNINGSTIDER

HVER DAG 630 - 2200

Vi har altid gode tilbud!

Frisk bagerbrød hver dag fra Bach'eriet Allingåbro

Tlf. 86 48 63 26

Nørager Vandrehjem/Ferielejligheder
Booking www.ferie-djursland.dk • Tlf. 22 56 63 50

NØRAGER

Å
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Ægte sigøjnermusik er en sjældenhed, men trioen 
DJANGO TIGERS leverer varen tilsat fortællinger 
om sigøjnerkulturen og dens særegne musikalitet og  
farverighed. Den verdensberømte franske jazzguita-
rist DJANGO REINHARDT, var selv sigøjner og mixede  
allerede i 30’erne den traditionelle sigøjnermusik med 
jazz, som gik verden rundt, ikke mindst i USA, hvor den i 
dag har høj status på niveau med Louis Armstrong, Duke 
Ellington m.fl. 
DJANGO TIGERS vil denne aften give os deres egen for-
tolkning af denne musik i inspiration og respekt for den-
ne kultur, der har sine helt egne spilleregler og altid har 
haft det svært med den borgerlige vestlige kultur.

Entré: 180 kr. inkl. spisning -  
Adgang u. spisning 120 kr. fra kl 20.00
Fjerupgårde  Forsamlingshus ”Las Vegas”,  
Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro
www.lasvegasdjurs.dk

   
 

DJANGO TIGERS Gipsy music & kultur

FJERUPGÅRDE
fredag 8. nov.
 
Spisning  kl. 19.00 
Musik  kl. 20.00 
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KUNDEVENLIGE

ÅBNINGSTIDER:
HVER DAG 630 - 2200

Tips og Lotto Frisk bagerbrød hver dag
Øl, og vand Stort udvalg af kolonial og 

kølervarer Frisk frugt og grønt 

NØRAGER

KUNDEVENLIGE ÅBNINGSTIDER

HVER DAG 630 - 2200

Vi har altid gode tilbud!

Frisk bagerbrød hver dag fra Bach'eriet Allingåbro

Tlf. 86 48 63 26

Nørager Vandrehjem/Ferielejligheder
Booking www.ferie-djursland.dk • Tlf. 22 56 63 50

NØRAGER
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Ægte sigøjnermusik er en sjældenhed, men trioen 
DJANGO TIGERS leverer varen tilsat fortællinger 
om sigøjnerkulturen og dens særegne musikalitet og  
farverighed. Den verdensberømte franske jazzguita-
rist DJANGO REINHARDT, var selv sigøjner og mixede  
allerede i 30’erne den traditionelle sigøjnermusik med 
jazz, som gik verden rundt, ikke mindst i USA, hvor den i 
dag har høj status på niveau med Louis Armstrong, Duke 
Ellington m.fl. 
DJANGO TIGERS vil denne aften give os deres egen for-
tolkning af denne musik i inspiration og respekt for den-
ne kultur, der har sine helt egne spilleregler og altid har 
haft det svært med den borgerlige vestlige kultur.

Entré: 180 kr. inkl. spisning -  
Adgang u. spisning 120 kr. fra kl 20.00
Fjerupgårde  Forsamlingshus ”Las Vegas”,  
Georgsmindevej 7, 8961 Allingåbro
www.lasvegasdjurs.dk
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