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En god
oplevelse

Feriepartner
KATTEGAT
Hals
Midtergade 47, Hals

Tel: (+45) 96 180 206
www.feriepartner.dk/kattegat

Feriepartner
KATTEGAT
Øster Hurup
Kystvejen 55, Øster Hurup

Tel: (+45) 96 180 208
www.feriepartner.dk/kattegat

Kontakt os for et
uforpligtende

udlejningstjek
Husk! 

De første 21.000,- 
du får i lejeindtægt er  

skattefrie 

Kontakt os for et
uforpligtende

udlejningstjek
Husk! 

De første 21.000,- 
du får i lejeindtægt er  

skattefrie
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Vi er dit lokale
udlejningsbureau

- hos os får du en god oplevelse!
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Generalforsamling
Lørdag den 28.maj 2016. kl. 11.00

I Multihuset i Øster Hurup
	

	 Dagsorden	:

	 	 1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Kassererens beretning

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer

 På valg: Per Møller Nielsen og Karl Henrik Woldum

  6. Valg af to suppleanter

 På valg: Poul E. Andersen og Hans Flou

  7. Valg af to revisor

 På valg: Grethe Nygaard og Børge Kristiansen

  8. Eventuelt

HUSK:
Medbring:	Medlemsnyt	=	indgang	til	generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne må - for at komme til behandling - være indgivet til 
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
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✥ Slamsuger med højtryksspuler
– kører også lørdag og søndag

✥ Vi kan tilbyde alt indenfor kloakarbejde,
salg af kloakrør, drænslange og topringe.

✥ Klipning af grene langs veje med fingerklipper, 
arbejdsbredde 2,25 m.

✥ Gravning med rendegraver, minigraver
og bobcat samt fræsning.

✥ Renovering af grusveje med grusudlægger.
Levering af vejgrus.

Støt vore annoncører – de støtter os!
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REVISIONSFIRMAET
KVIST & JENSEN
Mariagerfjord AS
STATSAUTORISEREDE REVISORER

Tlf. 98 58 44 88
Daniavej 16 · Assens · 9550 Mariager
Telefax 98 58 44 01
e-mail: mariagerfjord@kvistjensen.dk
Homepage: www.kvistjensen.dk

Nyt fra kassereren 2016.

Kære sommerhusejere.

Vi kan stadig glæde os over at vores 399 medlemmer, har én fælles interesse, nemlig at holde
området pænt og indbydende, til glæde for os alle.
Det lykkes rigtig godt.

Det har ligeledes været positivt, at der i 2015 er blevet solgt og overdraget flere antal huse til
nye forventningsfulde ejere. Så der har været større aktivitet med at føre medlemskartoteket
a`jour, og udsende velkomstbreve til nye ejere.
I det forgangne år har der været et stigende antal medlemmer, der ikke har meddelt private
adresseændringer og ejerskifte.

- Så husk at give besked til os hvis i sælger sommerhuset, så vi kan sende
opkrævning og velkomstbrev til den nye ejer.

Tak til foreningens medlemmer, som for langt de flestes vedkommende betaler kontingentet
til tiden. Jeg har et stærkt ønske

” husk nu at melde betalingen til betalingsservice ”,

så  sparer du dig selv og foreningen for portoudgifter, og du undgår at jeg sender dig rykkere.

På forhånd tak, og modtag ønsket om en god sommer.

Peder Østergaard
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Revisor	
Børge Kristiansen 
Poppelvej 6. 
9510 Arden. 
Tlf. 98 56 22 34 mobil 40 21 78 70 
Sommerhus Toften 22 

Revisor
Grethe Nygaaard Sørensen
Stenbjergvej 58
9220 Aalborg Øst.
Tlf. 25 75 50 76
Sommerhus: Bakkerne 39

Bestyrelse,	Revision	og	suppleanter.
For	Sellegårde	Sommerhusforening.
Formand	
Niels Juel Nielsen 
Sellegaarde Øst 24
9560 Hadsund
Tlf. 60 21 81 37
Sommerhus: Sellegaarde Øst 24 
E-mail: niels-juel@sellegaarde.dk
             Nielsjuel1234@yahoo.dk

Næstformand
Poul Lauritzen
Stenhøjen 8
8850 Bjerringbro
Tlf. 53568629
Sommerhus: Sellegaarde Vest 38.
E-mail: poul@sellegaarde.dk
													

Kasserer	
Peder Østergaard
Gærdesmuttevej 10, Assens 
9550 Mariager 
Sommerhus: Sellegaarde Vest 32
Tlf.  20 11 16 95 
E mail: peder@sellegaarde.dk
             peder@kvistjensen.dk

Sekretær
Karl Henrik Woldum
Østergade 44
9440 Aabybro
Tlf. 22 43 30 29
Sommerhus Toften 52
E-mail: woldum@sellegaarde.dk
              karlhenrik@woldum.dk

Veje	m.m.
Per Møller Nielsen
Rypevej 2
8362 Hørning
Tlf. 40 18 96 42
Sommerhus: Sellegaarde Øst 16
E mail: per@sellegaarde.dk
pmn@teknik.dk

Suppleant.
Poul E. Andersen
Udbyhøjvej 576,  Ø. Tørslev
8983 Gjerlev J
Tlf. 86 47 62 25 
Sommerhus Stenkisten 20

Suppleant.
Hans Flou
Bøgelunden 40,
9560 Hadsund
 
Sommerhus Bakkerne 7.
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Velkommen
hos Havnegrillen

Lækre frisk panerede
fiskefileter
med pommes frites 

kun 55 kr

kun 15 kr

Til frokostbordet: 
fiskefilet eller  stor fiskefrikadelle 

Som noget nyt i år har vi valgt at sælge 
Vebbestrup Softice, så kig forbi os. 
Ring gerne for bestilling 
på telefon 25 72 44 57

Kystvejen 10-12, 9560 Hadsund, Tlf. 98 58 44 57

Næstformand
Poul Lauritzen
Stenhøjen 8
8850 Bjerringbro
Tlf. 53568629
Sommerhus: Sellegaarde Vest 38.
E-mail: poul@sellegaarde.dk
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Årsregnskab for
Sellegårde Sommerhusforening 01.01.2015 til 31.12.2015

Indtægter: 2015 2014
Kontingenter 120.000,00 120.100,00
Annoncer i medlemsnyt 8.075,00 7.750,00
Renteindtægter 131,24 687,03
Udbytte aktier 867,24 240,90
Kursregulering af aktier i Spar Nord 660,00 2.904,00
Indtægter i alt 129.733,48 131.681,93

Udgifter:
Generalforsamling 13.313,95 10.931,00
Medlemsblad 2.000,00 1.800,00
Porto og gebyrer 2.606,95 2.566,80
P B S 3.309,93 3.290,65
Møder/diæter bestyrelse 9.500,00 9.500,00
Veje/grøfter 72.235,25 33.750,00
Græsklipning friarealer. 4.579,85 4.345,00
Hjemmeside 213,00 180,00
Vandløbsprojekt 5.974,75 0,00
Revision 600,00 600,00
Kontorudgifter 0,00 0,00
Udgifter i alt 114.333,68 66.963,45

Årets resultat 15.399,80 64.718,48

Balance
Aktiver
Jutlander Bank konto 9231 2071206834 359.770,04 347.530,24
Periodiseringer -2.700,00 -5.200,00
330 aktier i Spar Nord Bank 19.800,00 19.140,00

Aktiver i alt 376.870,04 361.470,24

Passiver
Egenkapital, primo 361.470,24 296.751,76
Årets resultat 15.399,80 64.718,48
Egenkapital i alt 376.870,04 361.470,24

Passiver i alt 376.870,04 361.470,24

Ø. Hurup, den 6. marts 2016
Peder Østergaard

Kasserer
Regnskabet er revideret, bilag afstemt med bogføring. Beholdninger er afstemt med kontoudtog fra
Jutlander Bank - intet at bemærke.
Ø. Hurup, den 20. marts 2016

Børge Kristiansen Grethe Nygaard Sørensen
Revisor Revisor
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Budget  2016 Sellegårde Sommerhusforening

INDTÆGTER
KONTINGENT KR. 119.700
Renter kr. 100
Aktieudbytte kr.            00
Annonce i medlemsnyt kr. 8.000

INDTÆGTER I ALT KR.127.800

UDGIFTER
Generalforsamling kr. 13.000
Medlemsblad kr. 3.000
Porto kr. 2.800
PBS kr. 4.000
Møder, diæter, kørselsgodtgørelse bestyrelse kr. 12.000
Vedligeholdelse Veje/grøfter kr. 70.000
Vandløbsprojekt kr. 4.000
Klipning og vedligehold Lege/ festplads kr. 5.000
Hjemmeside kr. 10.250
Kontorudgifter kr. 1.250
Diverse gaver m.m. kr.   1.000
Revision kr.      600
UDGIFTER I ALT KR. 126.900

OVERSKUD KR. 900
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Genbrugspladsen i Als 
Åbnings tider:

Mandag - fredag ��- ��
Lørdag, søndag og helligdage �0 -��

Den ��., ��. og ��. dec. samt �. januar er der lukket.
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 Info@el-als.dk

Vi tilbyder vore kunder:

– en god rådgivning
 – alt til hus, have og byggeri
 – varer til de »rigtige priser«
 – udlejning af værktøj
 – levering af varer med egne biler

HADSUND
INDUSTRIPARKEN 2 · 9560 HADSUND · TLF. 96 52 80 00 · FAX 98 57 16 10

Email: hadsund@vorupgruppen.dk - www.vorupgruppen.dk

Åbningstider
Tømmerhandel:

Mandag - torsdag  7.00-17.30
Fredag 7.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Åbningstider
Byggecenter:

Mandag - torsdag  9.00-17.30
Fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Mandag - torsdag      6.30-17.30
Fredag 6.30-18.00
Lørdag 9.00-16.00
Søndag 9.00-15.00

Mandag - torsdag      9.00-17.30
Fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-16.00
Søndag 9.00-15.00
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Vi tilbyder vore kunder:

– en god rådgivning
 – alt til hus, have og byggeri
 – varer til de »rigtige priser«
 – udlejning af værktøj
 – levering af varer med egne biler

HADSUND
INDUSTRIPARKEN 2 · 9560 HADSUND · TLF. 96 52 80 00 · FAX 98 57 16 10

Email: hadsund@vorupgruppen.dk - www.vorupgruppen.dk

Åbningstider
Tømmerhandel:

Mandag - torsdag  7.00-17.30
Fredag 7.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Åbningstider
Byggecenter:

Mandag - torsdag  9.00-17.30
Fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Mandag - torsdag      6.30-17.30
Fredag 6.30-18.00
Lørdag 9.00-16.00
Søndag 9.00-15.00

Mandag - torsdag      9.00-17.30
Fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-16.00
Søndag 9.00-15.00
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Kystvejen · Øster Hurup · 9560 Hadsund
Telefon: 98 58 80 11  ·  Fax: 98 58 86 25
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FISKEBURGER
M. FRISKE 

FISKEFILETER
(+ REJER 10 KR.)55 kr.

SCHNITZEL
M. POMMES, 
BEARNAISE &
SALAT 60 kr.

Kystvejen 10-12, 9560 Hadsund, Tlf. 98 58 44 57



�� Støt vore annoncører -de støtter os!

FAMILIEBADELAND MIN 260C

NY MINIGOLFBANE FOR HELE FAMILIEN
KOM OG SPIL PÅ EN KOPI AF MARIAGERFJORDS GOLFBANE I MINIFORMAT - 12 HULLER

POOL +
MINIGOLF

60,-

35,-

ÅBEN: 8:00 - 22:00    +45 9858 8032    WWW.922.DK    ØSTER HURUP
KATTEGAT STRAND CAMPING

NYHED

GRATIS

PRØV VORES SPRØDE 
HJEMMELAVET STENOVNS PIZZA

KLIP DENNE “GRATIS PIZZA” KUPON UD NÅR DU HENTER DIN PIZZA, SÅ GIVER 
KATTEGAT STRAND CAMPING DEN FØRSTE PIZZA, HELT GRATIS.

Gælder hele sæson 2016, kun én kupon pr. sommerhus/familie. Må IKKE kopieres

SOMMERBUFFET 179,-
INKL. TA´ SELV SOFTICE   BØRN 89,-

RESTAURANT “LI´ I ØJET” KATTEGAT STRAND CAMPING

BESTIL PÅ
+45 2223 5152
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Generalforsamling	
Sellegaarde	Sommerhusforening	

30.maj	2015

Beretning.
FN.	Artikel	24	Menneskerettighederne
Enhver har ret – til hvile og fritid
Herunder: en rimelig Begrænsning af arbejdstiden
Og - til periodisk ferie med løn. 

Året der er gået siden sidste generalforsamling har været stille set for området 
som et hele ind til bestyrelsen, men der er jo egentlig stor aktivitet i blandt de 
enkelte lodsejere.
Foreningen har et års overskud på 64.718,48 kr. 
Nye huse opføres, tilbygninger og renoveringer, det er jo rart at der lægges så 
mange kræfter i den løbende vedligeholdelse og værdiforøgelse i hele forenin-
gens område.     
Der er fortsat nogle godkendelser om lovlighed af skure og redskabsrum for 
tæt på nabo tilsendt fra kommune, som dog ikke har givet anledning til de store 
problemer.  
Bestyrelsen er med på at der skal arbejdes med den almenende fokus for områ-
dets udvikling og helhedsindtryk. 
Bladet har til formål at synligøre oplysninger af forskellig karakter når det ud-
kommer, sætte få enkelte oplysninger og skærpe tankerne til det fælles hele for 
medlemmerne, derud over er det adgangsbevis til den årlige generalforsam-
ling. 
Vi gør et stort stykke arbejde for at få annoncører med på banen og lykkedes 
ganske godt.  Bladet er selvfinansierende.
Væsentlig for området er rydelighed – gode veje -- pleje af friarealer, bænke 
ved stranden skal være brugelige og er i øvrigt blevet rettet op og flyttet lidt for 
nogles vedkomne her til sæsonen disse ting er på dagsordenen året rundt.
Blandt andet også ved den årlige vedligeholdelses arbejdsdag for friarealerne 
som foregår i efteråret, hvor medlemmer der har lyst gerne ses deltage i arbejdet 
nogle timer. Datoen står i bladet, og bliver ved opslag opsat ved oversigt skil-
tene forud for dagen.  
Skader af renovationsbiler på mellemveje og rabatter i sving m.v sker grundet 
der bliver brugt store vogne som trykker hårdt på ikke udlagte vej. Dette særlig 
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ved Sellegaarde Vest nr. 37 og 38. Der er ikke krav fra kommunen om vejad-
gang/ brandvej det pågældende sted. Det er påtalt over for kommunen at der 
køres for hurtigt og sløset på vejene i sving og rabatter. Dette lovede man at 
få bragt videre til renovationsselskabet. For at udbedre den skade der er og vil 
komme igen har bestyrelsen godkendt et vejanlæg ved at grave muldjorden af 
og reetablere med ca. 5 meter bred vejanlæg.
Derud over er det den velkendte, som vel har været på dagsordenen de sidste 50 
år. ; med generende træer og hegn, det som fylder allermest i henvendelsen fra 
medlemmerne, så det er et tegn på at de fleste, hvilket også generalforsamlingen 
for to år siden besluttede, at foreningens bestyrelse har fået større beslutnings-
kraft i at pålægge lodsejer nedskæring, hvis disse er til gene for naboen, det er 
også sket i en del tilfælde, men som hovedregel ordnes det jo heldigvis internt 
mellem lodsejerne �ellers ville der jo heller ikke have været så massivt en 
tilkendegivelse på den pågældende generalforsamling om bestyrelsens  bemyn-
digelse til handling.     
Den smittende effekt har stor gavnlig virkning og er nødvendig for pludselig 
er det lille træ der blev plantet eller selvgroet blevet store det gælder særlig de 
selvgroede birketræer som visse steder fylder meget.
I Hasle Gaarde foreningsområdet har man taget tyren ved hornene og besluttet 
bestemte højder for hegn, og har alene enkelte solitære træer stående rundt i 
området, det virker meget velplejet, man ser så også ejendommene blomstre når 
de komme frem i lyset. � kunne det være gældende her i vores forening?
Vores bestræbelser på at få bæk udløbet til at gå lige ud med faskine sætninger 
af bredde lykkedes ikke ret godt det er som en mur at trænge igennem over for 
Mariagerfjord kommunes politikkere og forvaltning.
Politikkerne har jo set problematikken og var enige om det burde være anderle-
des, men der ophører deres iver efter at være vandbærer op til et sådan projekt.    
Forvaltninger ser jo alene på de begrænsninger der måtte kunne findes og ikke 
på den almindelige værdi som vi som turist område og det kæmpe store som-
merhus ejendomsskatte betalende provenu der tilgår kommunen. Jeg har talt 
med borgmesteren herom og han ved udmærket hvad det går ud på.
Så vi må følge op på den opbrydning der måske er på vej fra visse partier der 
ønsker den stramme lovgivning af strandbeskyttelses linjen mildnet. Vi ser jo 
også at hvis det er til offentliges formål er grænserne nemmere at udviske til 
fordel for et projekt der gennemføres på trods af en lovgivning.
Øster Hurup kan vi kalde det et byfornyelses projekt får vi senere en ridts fra 
Jørgen K. Jensen af de beslutninger og ønsker der indgår i projektet om at skabe 
øget fokus for kysten som turist magnet. Vi må så håbe at der bliver en øget 
politisk prioritering af hele områdets magnetfelt, såsom cykelsti og gadelys til 
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Kattegat Camping måske dele af vejen langs stranden og videre til Egense, be-
styrelsen presser løbende på ad forskellige kanaler til disse dele.
Vi må sige at indkørslen fra syd ind i byen er blevet et flot syn, så må vi arbejde 
ud ad byen mod nord og være med til at påvirke herfra. 
Bredbånd via fibernet er stillet som forslag i forbindelse med kloak projektet, 
måske tænkt ind således at man kunne ´ligge ledningen i forbindelse med led-
ningen for kloak, men den mulighed er ikke eksisterende, da man ikke kan og 
vil have sammenblanding grundet hvis der skal en reparation til, hvor hvis der 
sker skade på anden ledning er der et ansvars pådragelse der ikke ønskes taget 
på sig det gælder både i anlægsfasen og i den efterfølgende eventuelle vedlige-
holdelse.
Om fibernettet der er nedgravet til Kattegat Camping er det en erhvervsforbin-
delse som alene tjener Campingpladsen.
Om opbygningen af lodseplads på ejendomme der skæmmer området naboer er 
der sket henvendelse direkte til matriklen for at give et påbud om at rydde op. 
Så kommer der nu klager ind om motor save og græsklippere foretages på alle 
tider af døgnet. Vi har tidligere haft en regel der siger at på lørdage & søn & 
helligdage foregår det mellem 9.00 og 12,00 resten af dagen bør der være ro for 
disse støjmaskiner, ind imellem virker det som om at når en stopper starter en 
ny efterfølgende.
De nævnte ting i denne beretning er et billede af hvad en bestyrelse ligger øre 
til og i øvrigt har af opgaver.
Jeg vil afslutningsvis takke medlemmerne for positivt og i møde kommende 
tilgang i spørgsmål.
Til samarbejdsparter for godt samarbejde.
Tak til sponsorér
Og til bestyrelses kolleger for god og konstruktivt samarbejde det har og er en 
fornøjelse som det foregår på, også lidt hyggeligt.
    
Niels Juel 
Formand 
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Hanne Lundsgård
Statsautoriseret ejendomsmægler

hlu@robinhus.dk / hlu.robinhus.dk

Mobil 30 31 30 74

- mere til digFast
salær
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Kære	sommerhusejere	
Da bestyrelsen regelmæssigt de seneste år har modtaget en del hen-
vendelser fra medlemmer der er utilfredse med høje træer, høje hække 
og ulovlige opførte hegn, der tager lyset eller skygger for solen (aften 
/ morgen). Mange medlemmer ønsker ikke en konflikt eller et uven-
skab med naboerne og derfor retter de henvendelse til bestyrelsen. 
Med foreningens vedtægter, deklarationen for området og hegnsloven 
så skulle der ikke blive nogle problemer med naboerne, han/hun har 
også tiltrådt disse betingelser og derfor også interesseret i at området 
opfylder disse krav, så alle foreningens medlemmer kan nyde både 
solen og lyset, så henvend jer roligt til naboen vedrørende høje hække 
eller træer og i fællesskab få løst ”eventuelle” problemer. Kan enighed 
ikke opnås så kontakt bestyrelsen. Vi skal ikke have uvenskab nabo-
erne imellem.
Bestyrelsen vil i løbet af den kommende tid gennemgå området for 
eventuelle uregelmæssigheder, høje hække, høje træer, ulovlige op-
stillede campingvogne og grene affald mm. det kan være de rene 
brandfælder. Bestyrelsen vil bede alle om at få bragt disse ting i over-
ensstemmelse med foreningens vedtægter og deklaration for området( 
www.sellegaarde.dk)   samt hegnsloven (lov om hegn, jf. lovbekendt-
gørelsen nr. 59 af 19. januar 2007) www.hegnsloven.dk .

Husk det er et naturområde vi er i og at vildtet skal have fri pas-
sage.

Lad	os	alle	få	glæde	af	lyset	og	solens	stråler.

Hanne Lundsgård
Statsautoriseret ejendomsmægler

hlu@robinhus.dk / hlu.robinhus.dk

Mobil 30 31 30 74

- mere til digFast
salær
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Notater
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Essendrup	Vejservice
Gunderupvej	164,	Gunderup

9260	Gistrup

Vi baner vejen, når det gælder:
Renovering af grusveje, fællesveje, skovveje, 

sommerhusveje 
og vejnet på campimgpladsen

Ring for uforbindende tilbud:

98	33	36	83	-	20	33	33	52
www.essendrup.dk
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Mads H. Andersen
mha@jutlander.dk
tlf. 9657 5473

Hadsund afdeling
Bankpladsen 4
9560 Hadsund
tlf. 9657 5460
jutlander.dk

Følg os på facebook

facebook.com/jutlanderbank

- det er GRATIS

Du får én personlig rådgiver.

Du får et direkte telefonnr. og mail 
hvor det passer dig - også uden for 

Mogens Chortsen
mc@jutlander.dk
tlf. 9657 5461

Dorthe Gade
dg@jutlander.dk
tlf. 9657 5471
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 Hals december 2005

Kære feriehusejer
Da vi har god efterspørgsel på husene i dette område søger vi til sæsonen 2006 
nye huse til udlejning.

NOVASOL har her i området etableret et godt samarbejde med Øster Hurup 
Turistbureau, som sørger for god og professionel modtagelse og servicering af 
vores gæster. 

I vores flotte folder ”Sådan optimerer vi udlejningen af dit feriehus” kan du læse 
om vores service, herunder lejerskiftekontrol, depositumopkrævning, rengøring 
m.m. og iøvrigt se vilke fordele der følger med ved udlejning af dit hus gennem 
NOVASOL.

Ring gerne til mig og få tilsendt folderen, og skulle du være interesseret i en ufor-
pligtende vurdering af indtjeningsmuligheden ved udlejning , stiller jeg mig gerne 
til rådighed for et møde i huset.

NOVASOL er i dag Nordeuropas største formidler af feriehuse, og udlejer huse i 
det meste af Europa. Du kan som udlejer gennem NOVASOL opnå 25 % rabat på 
ferier i disse mange lande.

Med venlig hilsen
NOVASOL AS

Jan Dantoft
Ejerrådgiver
mobil 20 20 64 43 • email: jan.dantoft@novasol.dk

Efteråret 2007

2008
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Stor slagterafdeling
med dansk kvalitetskød
Bl.a. Friland svinekød

og 
Nordic Beef Hadsund

Stor, velassorteret
delikatesseafdeling

med mange specialiteter

Købmand Steen Risager
Hadsundvej 1, Als, 9560 Hadsund, Tlf. 98 58 10 14 

Støt boldklubben 

køb             fyringsolie

og lån trailer GRATIS

Åbent alle 
dage kl. 8.00-20.00
Tilbudene gælder til og med lørdag uge 14
Der tages forbehold for trykfejl, fejlleveringer og udsolgte varer.


