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Medlemsnyt
www.sellegaarde.dk

21. Årgang 2017
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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 27.maj 2017. kl. 11.00

I Multihuset i Øster Hurup

 Dagsorden :

 1. Valg af dirigent og valg af stemmetæller

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens beretning

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer

 På valg: Niels Juel Nielsen, Peder Østergaard og Poul Lauritzen.

 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.

I/S

21 81 16 78
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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

Østjysk Hus og Haveservice
v. Peter Hansen

Tlf. 42790254

Mail. ostjyskhusoghaveservice@gmail.com

Uforpligtende tilbud gives:

  Græsklipning        Hækklipning
  Algebehandling        Malearbejde
  Tømrerarbejde        Murerarbejde

Sæsonaftale på græsklipning

Ringvejen 8 · 9560 Hadsund
e-mail: mariagerfjord@kvistjensen.dk
Homepage: www.kvistjensen.dk

Tlf: 98 58 16 22
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Nyt fra kassereren 2017.

Kære sommerhusejere.

Nu kan vi glæde os over at det bliver muligt at føre Sellegaarde Bæk 
direkte ud i havet, så vi kan få vor ”gamle strand” tilbage.

Det har været positivt, at der også i 2016 er blevet solgt og overdraget 
mange huse til nye forventningsfulde ejere. Så der har været god aktivitet 
med at føre medlemskartoteket a`jour. Desuden har vi fået ny hjemmeside 
og platform for mails, samt oprettet nyt medlemskartotek.

MEN i har ikke været heldige med mig ! I forbindelse med overgang 
til ny platform for vore mails, fi k jeg ikke udskrevet/overført alle 
gamle mails fra jer med oplysninger om jeres mailadresser, til brug ved 
udsendelse af nyhedsbreve. Beklager meget.

De af jer, der ikke har fået nyhedsmail fra os den 2. marts 2017, må 
desværre have ulejlighed med at gå på vor hjemmeside sellegaarde.dk og 
oplyse jeres mailadresse og sommerhusadresse en gang til.
    
I det forgangne år har der igen været mange 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 til den nye ejer.

Tak til foreningens medlemmer, som for langt de fl estes 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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Årsregnskab for  
Sellegårde Sommerhusforening 01.01.2016 til 31.12.2016

Indtægter:        2016                         2015
Kontingenter                                  120.000,00  120.000,00 
Annoncer i medlemsnyt    9.300,00      8.075,00 
Renteindtægter/øvrige indtægter       600,00         131,24 
Udbytte aktier        722,70                           867,24 
Kursregulering af aktier i Spar Nord   6.885,71         660,00
Indtægter i alt                   137.508,41  129.733,48

Udgifter:
Generalforsamling    16.201,90    13.313,95 
Medlemsblad      2.500,00      2.000,00 
Porto og gebyrer     4.809,00      2.606,95 
P B S       3.326,20      3.309,93 
Møder/diæter bestyrelse    9.500,00      9.500,00          
Veje/grøfter   64.650,63    72.235,25 
Borde og bænke, samt klipning strandeng          7.000,00             0,00     
Græsklipning friarealer.    4.000,00      4.579,85 
Hjemmeside   15.006,88            213,00 
Vandløbsprojekt            0,00      5.974,75 
Revision         600,00         600,00 
Kontorudgifter og arb.skade forsikring    1.606,69             0,00          
Udgifter i alt                    129.201,30                     114.333,68

Årets resultat                       8.307,11                      15.399,80

Balance
Aktiver
Jutlander Bank konto 9231 2071206834 361.591,44                   359.770,04 
Periodiseringer                           -3.100,00    -2.700,00  
330 aktier i Spar Nord Bank      26.685,71                     19.800,00

Aktiver i alt   385.177,15 376.870,04

Passiver
Egenkapital, primo   376.870,04  361.470,24 
Årets resultat       8.307,11    15.399,80
Egenkapital i alt    385.177,15  376.870,04

Passiver i alt                                    385.177,15  376.870,04

Ø. Hurup, den 21. januar 2017
Peder Østergaard 

Kasserer 

Regnskabet er revideret, bilag afstemt med bogføring. Beholdninger er afstemt med kontoudtog fra 

Jutlander Bank - intet at bemærke. 

Ø. Hurup, den 31. januar 2017 
Børge Kristiansen      Grethe Nygaard Sørensen 
Revisor        Revisor 
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Budget  2017  Sellegårde Sommerhusforening 

INDTÆGTER 
KONTINGENT   KR. 119.700 

Renter   kr.              0 

Aktieudbytte  kr.              0 

Annonce i medlemsnyt kr.       8.000

INDTÆGTER I ALT KR.127.700 

UDGIFTER 
Generalforsamling    kr.  16.000 

Medlemsblad     kr.    3.000 

Porto     kr.    5.000 

PBS     kr.    4.000                

Møder, diæter, kørselsgodtgørelse bestyrelse kr.  12.000 

Vedligeholdelse Veje/grøfter   kr.  70.000 

Vandløbsprojekt         kr.200.000 

Klipning og vedligehold Lege/ festplads  kr.    5.000 

Hjemmeside    kr.    3.000   

Kontorudgifter og arbejdsskadeforsikring  kr.    2.000 

Diverse gaver m.m.    kr.    1.000 

Revision     kr.       600

UDGIFTER I ALT             KR.  321.600 

UNDERSKUD              KR.  193.900 
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Genbrugspladsen i Als 
Åbnings tider:

Mandag - fredag 13- 18
Lørdag, søndag og helligdage 10 -16

Den 24., 25. og 31. dec. samt 1. januar er der lukket.
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Rigtig gode tilbud fra os 
til dit sommerhus!

Bosch Vaskemaskine
WAK28298SN
• Energiklasse: A+++
• Kapacitet: 8 kg
• Omdrejninger: 1400/min.
• Motortype: Traditionel
• Restfugtighed i tøj: 53%

Kr. 3.500,-

Kittet indeholder:
• 1 stk. Powermaster 10 central
• 1 stk. NEXT PIR PG2
• 1 stk. MC-302 PG2 magnetkontakt
• 1 stk. KF-234 PG2 håndsender
• 1 stk. GSM-350 PG2
• 1 stk. Backupbatteri for central
Batterier til alle enheder er vedlagt.

Kr. 2.500,-
Ekskl. montering

Forsikringsgodkendt

Alarmkit
Powermaster 10 PG2

med GSM/GPRS modul

Bosch Opvaskemaskine
SMU46AW01S

Til indbygning
• Energiklasse: A++
• Lydniveau: 48 dB
• Antal kuverter: 12
• Tørreevne: A

Kr. 3.500,-

Vestfrost

Køle-/fryseskab
EW 5260 M
• Energiklasse: A+
• Køl: 187 ltr.
• Frys: 39 ltr.
• Farve: Hvid
• Højde: 144 cm
• Bredde: 54 cm
• Dybde: 59,5 cm
• Vendbar låge

Kr. 2.395,-

17-185_Hera_Ann_Sommerhusfolder_A5_v2.indd   1 16-03-2017   09:22:11
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 Info@el-als.dk
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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 - fredag        6.30-17.30
Lørdag 9.00-15.00
Søndag 9.00-15.00

Mandag - fredag        9.00-17.30
Lørdag 9.00-15.00
Søndag 9.00-15.00
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Kystvejen · Øster Hurup · 9560 Hadsund

Telefon: 98 58 80 11  ·  Mail: 0725@coop.dk
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Nyt fra Bestyrelsen 2017.

Kære sommerhusejere.
Da der stadig er en del henvendelser vedrørende generende hegn og 
høje træer, vil bestyrelsen hermed opfordre alle sommerhusejere til at 
overholde de af foreningens vedtægter, deklaration og hegnsloven som er 
gældende i foreningens område, bestyrelsen vil løbende tilse området for 
overholdelse af de forskellige regler, hermed lige et par eksempler.

Uddrag af Deklaration:
levendehegn mod vejene skal plantes mindst 30 cm. tilbage fra vejskellet, 
og skal samtidig holdes indklippet, således at de ingensinde går ud over 
vejarealet. 
Der må på parcellerne ikke fi ndes beplantninger, der ved skygge eller 
grådighed er til ulempe for naboerne. 
Som hegn omkring de udstykkede parceller skal anvendes hegn, evnt. 
suppleret med en enkelt glat tråd på stolpe af maximalt én meters højde. 
Pigtrådshegn, stakitter og lign. er forbudt.

Uddrag af hegnsloven: 
§10
Stk. 6. Fælleshegnenes dimensioner fastsættes om fornødent 
af hegnsynet. Ved boligbebyggelse bør højden af hegn mod 
naboejendommen, hvor ikke ganske særlige forhold taler derimod, 
fastsættes til 1,80 m og må ikke uden naboens samtykke overstige 2 m. 
For fælleshegn mellem haver og landbrug eller større åbne pladser, der 
ikke omfattes af bestemmelsen i § 18, stk. 5, gælder dog samme regler 
vedrørende levende hegns højde som i § 18, stk. 4, anført.
                                                                                                   
Uddrag af foreningens vedtægter:
§ 2.
Medlemmerne er forpligtet til at følge deklarationens anvisninger 
angående hegn, beplantning m.v., således at sådanne til enhver tid 

Fortsættes side 19.
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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 2017, kun én kupon pr. sommerhus/familie. Må IKKE kopieres

GRILLBUFFET
HVER DAG - HELE SOMMERFERIEN

BESTIL PÅ
+45 9858 8032
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er i overensstemmelse med hegnsloven og de lokale myndigheders 
bestemmelser. Medlemmerne skal iagttage god skik og orden i 
sommerhusområdet. Tilsidesætter et medlem henstillinger og påmindelser 
fra bestyrelsen angående overtrædelser heraf, kan eksklusion ske med 
deraf evt. følgende fortabelse af lejemålet. Ansvaret for, at udnyttelse 
og bebyggelse m.v. af de enkelte parceller er i overensstemmelse med 
gældende love og bestemmelser, påhviler de pågældende medlemmer. 
Bestyrelsen kan udfærdige et ordensreglement. 
Grundejerforeningen kan over for lejere og ejere af grunde kræve 
nedskæring af træer der er til gene overfor naboer og alment vældet i 
området.
Grundejerforeningens bestyrelse er bemyndiget til, at foranledige arbejdet 
udført, hvis der efter forudgående forhandlinger og aftaler ikke sker i 
henhold til denne vedtægt. Og da på lodsejers regning.

Deklaration, Vedtægter og Hegnsloven kan fi ndes på 
foreningens hjemmeside www.sellegaarde.dk 

Bestyrelsen.
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V. Fmd. Niels Juel

Sellegårde Sommerhusforening - Sommeren 2017 
Velkommen til en ny sæson, ovenpå den milde vinter og forhåbentlig på 
vej ind i en god dansk sommer, med godt liv i sommerlandet her ved og i 
Aalborgbugten, ønskes alle fastboende, fritidshusejere nye som ”gamle” en 
rigtig god venskabelig sommer.  
Vilje: for et par hundrede år siden skrev en kendt fransk fi losof, de 
berømte ord. ” jeg tænker derfor er jeg”. Men denne hr, Descartes tog 
fejl, - Vi er ikke fordi vi tænker – Vi er her fordi vi vil!
Der vil ske meget i den kommende tid i Øster Hurup og her i foreningen, 
idet vi jo som sikkert er bekendt har genvundet vores tidligere ret til direkte 
udledning af Sellegårde Bæk i havet. Det er min forhåbning, at vi dermed 
igen kan få vores gamle strand tilbage til den ”bedste strand langs østkysten� 
ovenpå mange års kamp for de værdier der ligger i vores område. Der vil 
blive afholdt en indvielse med festligholdelse af det nye anlæg når det er 
bygget. Vi håber på den 23. juni. Se  og følg hjemmesiden.  
Den store opmærksomhed fra kommunens side af Øster Hurup, med 
bymidten havnen og områdets karakter har afstedkommet, at der er besluttet 
et Strandlaug nedsat. Vedlagte invitation til stiftende generalforsamling, 
vi opfordres alle vore medlemmer til at tegne sig. Foreningen vil kunne 
administrere medlemskabet for alle vore medlemmer. Bliv aktiv fra starten 
af, ved at tilmelde.
Tak til alle der har bidraget med handlinger der forskønner og løfter vores 
område, arbejdsdag i efteråret, alm. god pleje i forhold til egne nære 
omgivelser, og til områdets karakter. 
En stor tak til Sponsorer til bladet, som derved er medvirkende til et 
sammenhold med stor betydning for hele området.
Husk, bladet giver adgang og stemmeret til generalforsamlingen den 
27.maj kl. 11.00 i Multihuset.



21Støt vore annoncører -de støtter os!

Ring for gratis salgsvurdering 
på 98 57 57 77

Flemming Vinther  •  Palle Nielsen

Storegade 41 • 9560 Hadsund • tlf: 98 57 57 77 • hadsund@johnfrandsen.dk

SÆT IKKE TIL SALG FØR I HAR 
HØRT VORES SALGSVILKÅR

JOHN FRANDSEN HADSUND
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Din lokale elektriker
- vi leverer altid kvalitetsarbejde

98 58 20 20

Thygesen El-Service lægger vægt på at yde den bedste 
service, hvor god dialog og kvalitet i arbejdet er vores
kerneværdier.

· Din lokale leverandør indenfor el-service
· Salg og reparation af hårde hvidevarer 
· Salg og reparation af TV, paraboler, antenner og alarmer

Vestvejen 3· Als· 9560 Hadsund· jt@thygesenelservice.dk
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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 konfl ikt 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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Sommerhusudlejning.DanCenter.dk

eller ring 98 58 70 55

Hos DanCenter får du:

• Personlig service og rådgivning

• Stærk markedsføring

• Service i top

• God lejeindtægt

• Gratis tryghedsforsikring

DanCenter mangler 
sommerhuse til 
udlejning

DanCenter Øster Hurup
Kystvejen 68 • 9560 Hadsund • 98 58 70 55

oster.hurup@dancenter.com • dancenter.dk
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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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Nyt fra kassereren 2017.

Kære sommerhusejere.

Nu kan vi glæde os over at det bliver muligt at føre Sellegaarde Bæk direkte 
ud i havet, så vi kan få vor ”gamle strand” tilbage.
Det har været positivt, at der også i 2016 er blevet solgt og overdraget mange 
huse til nye forventningsfulde ejere. Så der har været god aktivitet med at føre 
medlemskartoteket a`jour. Desuden har vi fået ny hjemmeside og platform 
for mails, samt oprettet nyt medlemskartotek.
MEN i har ikke været heldige med mig ! I forbindelse med overgang til ny 
platform for vore mails, fi k jeg ikke udskrevet/overført alle gamle mails 
fra jer med oplysninger om jeres mailadresser, til brug ved udsendelse af 
nyhedsbreve. Beklager meget.
De af jer, der ikke har fået nyhedsmail fra os den 2. marts 2017, må desværre 
have ulejlighed med at gå på vor hjemmeside sellegaarde.dk og oplyse jeres 
mailadresse og sommerhusadresse en gang til.
    I det forgangne år har der igen været mange 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 til den nye ejer.
Tak til foreningens medlemmer, som for langt de fl estes 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

                                                                                                   



27Støt vore annoncører -de støtter os!

De udlejer deres sommerhus gennem NOVASOL i Øster Hurup

Jan Dantoft
20 20 64 43 – jd@novasol.dk

husejer.novasol.dk

råd til at tage en sviptur til Rom?Hvorfor har Helle og Ole 
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Stor slagterafdeling
med dansk kvalitetskød
Bl.a. Friland svinekød

og 
Himmerland kød

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.


