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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

Bibelcamping 22. juli - 30. juli 2016
Senior Camp 30. juli - 5. august 2016
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Godt nytår og velkommen 
til medlemsbladet 2016 

Først en tak til vore annoncører for at gøre dette blad muligt.
Vi vil samtidig opfordre vore medlemmer til at bruge annoncørernes 
ekspertiser.

Nu er vi færdige med kloakeringen og vejene genetableret. Grundejer-
foreningen har sammen med Aqua-Djurs fået nyt asfalt på Skipperhol-
men, men husk, at man ikke må køre hurtigere, fordi vejen er god. Vis 
hensyn - og husk 20 km begrænsning i hele området.

På de 2 arbejdsdage havde vi igen pænt fremmøde og en god arbejds-
indsats. Tak for det.

Efter opfordring fra kommunen har grundejerforeningen flere gange bedt 
medlemmerne om at klippe til skel efter skitse, som er på hjemmesiden 
og har været i bladet.
Det har været et problem at komme rundt med store køretøjer som re-
novationsvogn og leverandører af byggematerialer. De har klaget over, 
at de fik ridset bilerne på grund af grene, der hænger ud over vejene.
Da grundejerforeningen ingen bemyndigelse har til at få grenene fjernet, 
henvendte vi os til kommunen med adresser, hvor der efter vores opfat-
telse var problemer med beskæringen.
Kommunen har derefter været ude at besigtige forholdene og fundet, 
at der var 50 grundejere, der skulle have påbud. Det er over dobbelt så 
mange, som grundejerforeningen havde noteret.

Cykelsti til Fjellerup.
Efter flere møder og skriverier har kommunen besluttet, at det skal være 
den sorte rute, som skal gennemføres og planlagt til udførelse i efter-
året 2016. Det vil sige Nordvangsvej, Dalgårdsvej, Havbakkevej over 
nordligste ende af Dalgård Camping til Rypevej over sydligste ende af 
FDM Camping til Ravnsbækvej, Enebærstien og Vestre Klitvej. Det er 
nogenlunde ruten.

GOD SOMMER
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God skik og orden i Grundejerforeningen Skovgårde

A: Kørsel på foreningens veje må ikke overstige 20 km/t for at mindske 
støj- og støvplage samt beskytte gående og cyklende.

B: Parkering, der efter bestyrelsens skøn er til gene for medlemmerne, 
er ikke tilladt.

C: Ridning er ikke tilladt på foreningens veje, stier og fællesarealer.

D: Husdyr må ikke holdes på en sådan måde, at de er til gene for de 
omkringboende.

E: Rabatten ud for egen parcel påhviles renholdt og klippet af den en-
kelte grundejer.  

F: Vedligehold af veje klares grundlæggende via betalingerne til grund-
ejerforeningen, men mindre reparationsarbejder kan med fordel udføres 
af de enkelte grundejere. Grus kan til enhver tid afhentes på P-pladsen 
ved Daugårdsvej.

G: Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i sommerhusområdet. De 
nærmere regler fremgår af kommunens affaldsregulativ.

H: Græsslåning henstilles til primært at foregå på hverdage eller lør-
dage mellem 9 og 15.

I: Vis hensyn til naboer og bagvedliggende – beskær jeres høje træer, 
så alle kan få sol og flere kan få havudsigt. Når man har valgt at have 
sommerhus ved stranden i Skovgårde, skal man jo ikke omslutte sig 
med en skov.

J: Halvårlige arbejdsdage arrangeres af grundejerforeningen for at gøre 
en fælles indsats i området. Disse annonceres i medlemsbladet og ved 
skiltning. Grundejerne opfordres til at deltage i disse for at mindske ud-
gifterne og fremme fællesskabet. 
Vi mødes på fællesarealet kl. 9 og går i gang med de udvalgte opgaver. 
Kl. 10.30 er der kaffe og rundstykker og vi slutter med ”fyraftens-øl”, når 
vi er færdige ca. kl. 12. 
Af hensyn til planlægning og indkøb vil vi gerne have jeres tilmelding, jf. 
skiltning.
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Skovgårde Vandforsyning a.m.b.a.

Formand: Børge Asferg, mobil 21 42 18 19 
Sommerhus: Berberisvej 6, 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: Viggo Sørensen, Nordkystvejen 65, Skovgårde
Mobil 23 26 35 02

Ved ledningsbrud kontaktes vandværkets VVS-installatør: 
Ungstrup VVS og Blik, Rimsøvej 6, 8585 Glesborg
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 2016 + hjælp
Lørdag den 16. april kl. 9.00 – ca 12.00

Torsdag den 16. juni kl. 19.00 rejsning af telt.

Lørdag den 18. juni hjælp til borddækning. 

Lørdag den 17. september kl 9.00 – ca 12.00

Tilmelding
 til arbejdsdage og Sct.Hans 
j.anneberg@yahoo.com eller 

tlf. 50906625

Hjælp os med at hjælpe dig.
Vi får jævnlig opringning fra politiet og fra personer, som går tur i om-
rådet om, at der har været indbrud i et sommerhus. Det kan også være 
stormskader og 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 så vi kan ringe til jer (vi oplyser ikke 
numrene 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, som du bedst træffes 
på. Hvis du ikke har mail, kan du skrive en seddel og komme i vores 
postkasse ved trappen.
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Kontingent
Kontingent og vejbidrag bedes indbetalt på vedlagte indbetalingskort 
senest d. 14. februar 2016.  Husk rettidig betaling, så sparer forenin-
gen 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 2016
Lørdag den 18. 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 2017.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
     Formand Jørn Anneberg på valg (modtager ikke genvalg)
     2 bestyrelsesmedlemmer:
     Preben Degnbol og Anders Andersen er på valg
     Valg af suppleant til bestyrelsen
     Valg af revisor for 2 år
     Margit Rasmussen er på valg
     Valg af revisorsuppleant 
7. Vedtægtsændringer.
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 j.anneberg@yahoo.com eller tlf. 50 90 66 25
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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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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 18. juni 2016 

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 14. maj til fredag den 17. 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 18. 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 vores Weber grill eller bestille nedenstående.

Pris pr. person 120 kr. Børn under 
12 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 hjemme-
bagt kage købes i teltet til en fa-
vorabel 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 j.anneberg@yahoo.com eller tlf. 5090 6625 og betaling 
indsættes på foreningens konto 9319-3245632311 påfør sommerhus-
adresse 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: Skinke med flødekartofler, krydderkartofler og salat
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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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Formand:
Jørn Anneberg
Rubjergvej 1
8870 Langå
Tlf: 8646 1383 
Sommerhus: 8633 6625
Mobil 5090 6625
Sommerhus adr. Skipperholmen 2
Mail: j.anneberg@yahoo.com

Kasserer:
Inger Steensgaard Pedersen
Teglvænget 6
8990 Fårup
Tlf: 8645 2382
Mobil 4082 2210
Sommerhus adr. Rødkløvervej 3 
Mail: ingersteensgaard@hotmail.com
    
Preben Degnbol
Nordlyvej 6
8981 Spendrup
Tlf: 8647 7525
Sommerhus 8631 7294
Mobil 2889 7500
Sommerhus adr. Fyrrevej 13
Mail: prebendegnbol@gmail.com 

Knud Kirkegård
Kristrupvej 29
8960 Randers SØ 
Tlf. 8640 5018 
Mobil 2999 5709 
Sommerhus adr. Hybenvej 7
Mail: fam.kirkegaard@tdcadsl.dk

Anders Andersen
Nørre Langgade 24B
8840 Rødkærsbro
Tlf. 2330 9132
Sommerhus adr. Enebærvej 3
Mail: andersen195@msn.com

Revisor:
Margit Rasmussen, Havbakkevej 3
Erika Kock, Havbakkevej 1

Revisor suppleant:
Anni Andersen, Enebærvej 3

Bestyrelsen

Brug vores hjemmeside skovgaarde.dk
Har du noget du vil dele med andre ? 

Det kan være billeder, historie eller andre oplysninger.
Send det til os, så kan vi lægge det på hjemmesiden, 

så alle kan se det.
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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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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

Prebens Fisk
Klitvej 1
Fjellerup Strand
Tlf. 86 31 82 11 

Din Frisør
Tysk Frisørmester

Rautgundis

Åbningstid:
Tirsdag - Fredag

efter aftale

Tel.: 87 86 48 93
Nordkystvej 38
8961 Allingåbro

Ebeltoft Fiskerøgeri
Havnevej 11 A
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 40 55

Å b e n t  h e l e  å re t
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Hurtigt trådløst bredbånd og telefoni i hele Norddjurs

Bredbåndsforeningen Primanet, Postboks 20, 8961 Allingåbro • www.primanet.dk

Tlf.: 7020 0605
E-mail: support@primanet.dk

Supporten er åben alle hverdage
mellem 16-20

Fjellerup Bageri 
Tlf. 86317999

Fjellerup Bygade
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Hvid  - uden baggrund

tlf. 89 12 24 00 | 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

Rimsøvej 6 . 8585 Glesborg 

Tlf 30 70 77 63 
mail: ungstrup1@ofir.dk

Vi kan lave alt indenfor:

  Vand

  Varme

   Jordvarme

   Ventilation

   Sanitet

   Blik

   Solceller
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_________________________________ 

TØMRERMESTER
HANS JØRGEN NIELSEN

NØRAGER
TLF: 26165468

________________________________ 
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VALDEMAR´S
MALERFIRMA

Alt ind- og udvendigt malerarbejde udføres,
med miljøvenlige materialer, til rimelige priser.

Få malet dit hus medens du ikke bruger det.

Uforbindende tilbud gives

VALDEMAR JOHANSSON
Havet 54 - Bønnerup Strand - vj@valdemarsmalerfirma.dk

TLF. 8638 6132  -  MOB. 3082 0020 / 2173 6290
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Møllefisk og Havnens Røgeri
Ny Havnevej 23, 8585 Glesborg

Tlf. 7026 2210  Fax: 7026 2250
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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
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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 

Tilmelding  
T. 8648 6817  
eller 6128 6817
torehorn@hotmail.com 
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