
Bliv medlem 
så vi kan stå stærkt over for kommunen, og andre myndigheder. 

Deltag i foreningens arbejde og arrangementer.

Grundejerforeningen
Skovgårde
www.skovgaarde.dk

Medlemsblad    -    1. Årgang 2011
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Tjen penge på dit sommerhus
 

Vi søger lige nu sommerhuse til udlejning i sæson 2011. 
Hos Sol og Strand kan du nøjes med at udleje helt ned 
til 3 uger i perioden uge 27-32. Og så er det jo værd at 
tage med at de første 20.000 kr. er skattefri.

Som lokalkendt kan vi rådgive om dine muligheder, så 
du sikres den højest mulige lejeindtægt.

Ring allerede nu til din lokale ejerrådgiver Hanne Bach 
på tlf. 21 69 60 20 og få en uforpligtende snak om ud-
lejning af dit sommerhus.

Læs mere på www.sologstrand.dk/udleje

Sol og Strand Ebeltoft
Strandlyngen 1
8400 Ebeltoft

de første

20.000 kr.

er skattefri
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Velkommen til vores nye medlemsblad
Vi har her fået samling på vores sædvanlige løsblade, og det vil vi takke 
vores annoncører for.
Vi håber at i alle får glæde af vores blad, da det også er tænkt som en 
hjælp, når i skal finde en håndværker, mad eller indkøb.

Støt vore annoncører lige som de støtter os

Forsidebilledet er fra et postkort fra midt i halvfjerdserne, ca. samtidig 
med grundejerforeningens stiftelse. Dengang havde man ikke proble-
mer med høje træer.

 Side Indhold
   5 Generalforsamling
   7  Arbejdsdage
 10 Fællesspisning Sct. Hans
 11  Sct. Hansbål
 15 Kontingent
 16  Bestyrelsesmedlemmer
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Generalforsamling 2011
Lørdag den 25. juni kl. 13,00 i teltet på Strandfogedvej.
Fællesarealet ved det blå flag.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning fra formanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for året 2012.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
             2 bestyrelsesmedlemmer:
             På valg er Inger S. Pedersen og Henning Bjarnskov.
             Valg af suppleant til bestyrelsen.
             Valg af revisor for 1 år.
             Valg af revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffen.

Af hensyn til planlægningen og beværtningen vil vi gerne at du/i 
tilmelder jer til formanden - gerne pr. mail til jorn@azm.dk
eller tlf. 50 90 66 25



6



7

Arbejdsdage 2011
For at holde udgifterne nede og fællesskabet oppe, er det nødvendigt, 
og meget hyggeligt, at gøre en fælles indsats i området.

Lørdag d. 9. april kl. 9,00 - ?
Maling af bord/bænkesæt. Afretning af stier ved Slåenvej og Hybenvej 
samt strandrensning.

Sct. Hans: Rejsning af telt d 23. kl. 19,00 
Borddækning og madlavning ( vi skal selv lave grillmenuen) d. 25. 
tid efter aftale og nedtagning af telt d. 26. 

Lørdag d. 10. september kl. 9,00 -.?
Beskæring og alm. pleje af området.

Tilmelding til arbejdsdage Jørn Anneberg mail jorn@azm.dk eller 
tlf. 50 90 66 25. 

Der kan også komme andre opgaver, som vi ikke kan se på nuværende 
tidspunkt. Er der nogen der har set noget, som vi bør have lavet, så giv 
besked så vi kan få det ordnet.
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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
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Sct. Hans i Skovgårde
Fællesspisning

Lørdag d. 25. juni kl. 18,00 i teltet ved det blå flag.
Kom med og få en hyggelig aften, sammen med naboer og venner.
Der er musik i teltet hele aftenen, og hoppepude til børnene udenfor 
teltet. I kan selv medbringe maden og grille på den store grill. eller
bestille nedenstående.

Grillmenu
Kyllingebrystfilet med ost og bacon og marineret svinemørbrad
med salat, råstegte kartofler og peber sauce.
Pris pr. person kr. 80,00 børn under 14 år halv pris.

Tilmelding senest 10. juni og gerne før, af hensyn til telt m m.
Hvis man selv medbringer maden, skal man betale kr. 25,00 pr.
person som depositum og beløbet kan bruges til køb af drikkevarer fra 
kl. 18,00 – 19,30.

Tilmelding til jorn@azm.dk eller tlf. 50906625 og betaling
indsættes på foreningens konto 9319 – 3245632311
Tilmelding er godkendt når der er betalt.
Vin, øl, vand og kaffe købes i teltet til en favorabel pris.
(Drikkevarer må ikke medbringes)
Vi håber på, vi igen bliver mange til dette arrangement.
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Sct. Hans bål i Skovgårde
Lørdag den 25. juni 2011 

– Bålet tændes ca. kl. 20.00

Som sædvanlig forsøger vi at gøre det lidt festlig på stranden med bål 
og hekseafbrænding. Der er gratis sodavand og is til alle børn under 
16 år. Der kan købes pølser og brød som kan grilles på den store grill, 
der sælges også vin, øl, vand, kaffe og kage som kan nydes i teltet el-
ler ved stranden.

Aflevering af grene til bålet ved afmærkningen ved det blå flag. Der er 
åben 18. – 19. og 25. juni og husk det kun er grene der må afleveres, 
ikke stammer eller affald. Vi får en traktor til at flytte grenene ned på 
bålet.

Her er en god lejlighed til at få fældet, eller udtyndet i beplantningen, 
for at skabe lys og luft, dermed udsigt til de bagved liggende sommer-
huse. 

Husk bålet først tændes lørdag aften. Ved udlejning bedes man give 
besked til lejerne.

Med venlig hilsen og på gensyn
Grundejerforeningen Skovgårde
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edc.dk

Fjellerup
Strandvejen, Fjellerup, 8585 Glesborg
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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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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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Kontingent
Kontingent og vejbidrag bedes indbetalt på vedlagte indbetalings-
kort, senest d.17. februar. Husk rettidig betaling så sparer forenin-
gen arbejdet med rykkere og i sparer rykkergebyr.

Kontingent til foreningen    kr.  70,00
Bidrag til veje og forstrand kr. 150,00
Gebyr pr. rykker                 kr. 100,00

Beboere i Fuglekvarteret som selv ordner vejene skal ikke betale 
vejbidrag.
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Grundejerforeningens bestyrelse
Formand:
 Jørn Anneberg
 Rubjergvej 1, 8870 Langå
 Tlf. 86 46 13 83 
 Mobil. 50 90 66 25
 Mail. jorn@azm.dk

 Kasserer:
 Inger S. Pedersen
 Teglvænget 6, 8990 Fårup
 Tlf. 86 45 23 82
 Mobil. 40 82 2210
 Mail. inger_pedersen@sol.dk

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

 Henning Bjarnskov
 Stenmannsgade 5 st. th., 8900 Randers C
 Tlf. 86 42 43 49
 Mobil. 60 60 69 85

 Ole Larsen
 Nørrebrogade 111
 8930 Randers NØ
 Tlf.86 43 22 02
 Mobil. 24 81 18 02
 Mail. oleogkirstenlarsen@hotmail.com
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Prebens Fisk
Klitvej 1

Fjellerup Strand
Tlf. 86 31 82 11

Åbent hele året

TØMRERMESTER

NIELS SØRENSEN

E-mail: ungstrup1@ofir.dk
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Voldby Teltudlejning 

         

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

 Fjellerup Bageri Brødshoppen Brødshoppen
 Fjellerup Bygade Bønnerup Strand Glesborg Torv
 Tlf. 86 31 79 99 Tlf. 86 38 63 00 Tlf. 86 30 00 46
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