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Nyhedsbrev Nr. 1 2017 

Generalforsamling 

 

Under temaet: Giver det mening at genslynge vandløb, 

og udlægge gydegrus? Afholder Odderbæk Vand-

løbslaug ordinær generalforssamling 

 

Mandag d. 6/3 kl. 19.00 i Thyregod Kursuscenter. 

 

Med et oplæg af miljøkonsulent Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfisker-

forbund, fortælles om betydningen af vandløbsgenopretning på fiskebestanden, i det 

enkelte vandløb, i de store vandløb, samt på turisme indtægten i Danmark ved salg 

af fisketegn. 

Efter kaffen afholdes ordinært generalforsamling. Alle, som er på valg modtager 

genvalg. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 1.marts 2017. 

Nyt faktureringssystem 
 

Vi har i bestyrelsen valgt at benytte en anden opkrævningsform af medlemskontingent, samt vedli-

geholdelses bidrag for bred ejerne. Fremover vil vi benytte Nets Betalingsservice til at udsende 

vore opkrævninger. 

Det har ikke været lige til som først antaget, men nu er vi ved at være kørende med det nye system. 

Desværre blev vi først godkendt som kunde hos Betalingsservice, d. 17/1, så opkrævningen for 

2016 kan først udsendes nu. 

En ulykke kommer sjældent alene. Vi skulle indtaste alle informationerne manuelt, og det forløb 

sig over torsdag, fredag i sidste uge. Desværre havde betalingsservice skæringsdato for ændringer 

natten til fredag, så halvdelen af jer vil modtage en opkrævning snart, og resten vil først modtage 

opkrævningen om en måned. Det beklager vi selvfølgelig. 

Fremover vil i modtage en opkrævning hvert år til november. 

Der er ikke ændret på vore priser for medlemskab eller vedligeholdelsesbidrag i forhold til tidlige-

re år. Prisen er stadig 120 kr. for medlemskabet, samt 0,25 kr./m bred for vedligehold + moms. 

Finder i fejl i opkrævningen, eller har i modtaget en opkrævning ved en fejl, så send en mail til 

undertegnede, så vi kan få det rettet med det samme, mail: clemmensen@mvbmail.dk 

Vandløbsforbdring 

 
Det er lykkedes Odderbæk Vandløbslaug sammen med 

Vejle kommune, at finde penge til at lave et længe øn-

sket stykke vandløbsforbedring i Odderbæk nord for 

Horsbjergvej. 

Her er brinkerne nu gravet væk, og der er udlagt gy-

degrus flere steder i vandløbet. Der er ligeledes afbrudt 

en del dræn, som i stedet er ført til små nygravede vand-

huller langs bækken. 

Vi bliver nu fri for store sandmængder i bækken pga. 

nedskredne brinker, ligesom arealerne langs bækken bli-

ver lettere at afgræsse. 



Projekt Markvildtlaug 

 
Sidste år annoncerede vi, at vi ville opstarte et projekt ”Markvildtlaug”, sammen med Danmarks 

jægerforbund. 

Der har været afholdt nogle møder, og vildt konsulent 

Jacob Bergmann Nielsen, har besøgt de lodsejere som 

har ønsket at få lavet en vildtplejeplan på deres ejen-

dom. 

Der er ligeledes foretaget vildt tællinger, både i foråret , 

og igen i efteråret 2016. 

Heldigvis  viser tællingerne, at det ser fornuftigt ud 

med vildtbestanden i området.  

Vi kan samtidig se at der er rigtig mange ræve i områ-

det. Det kræver en regulering , hvis agerhøne bestanden 

skal forbedres. 

Vi opfordrer derfor jægerne til at holde et ekstra øje 

med ræve,. 

Samtidig opfordrer vi de lodsejere, som endnu ikke har 

fået lavet en vildt plejeplan, til at henvende sig. Vildt-

plejeplanen er gratis og uforpligtende at få lavet.  

Vi har fra Laugets side besluttet, at vi vil købe en lille såmaskine, så vi kan tilbyde alle medlem-

mer i området, at få etableret vildt striber. Vi tilbyder både at så vildtstriberne samt levere frøene. 

Frøene sponseres delvist af Jagtforeningen. 

Har I interesse i at få lavet vildtplan, eller at få etableret vildtstriber, så kontakt Elvin Kyed og få 

lavet en aftale på mail : Elvin.Kyed@mvb.net eller tlf. 28404804 

Sporets dag 
Søndag d. 11. juni 2017 kl. 13.30 

Traditionen tro afholdes Sporets dag også i 

år i samarbejde med AkadeMidt, som vil 

sørge for musikalske indslag undervejs på 

turen. 

I år mødes vi ved det gl. bageri i Vester-

lund, og går på en del af den gule rute, 

hvor der vil blive lagt musikalske overra-

skelse ind undervejs. 

Temaet i år er Historien: 

Vi arbejder på at finde nogle personer, som 

vil fortælle om historien ved nogle af stop-

pene undervejs på turen. 

Det endelige program annonceres senere. 

Blomster striber 

 
Som noget nyt i år, vil vi tilbyde lodsejerne i områ-

det at få etableret blomsterstriber i marken ud mod  

offentlig vej. 

Vi vil gerne sende et positivt signal fra Landbruget 

til vore omgivelser og derfor må alle interesserede 

frit plukke blomsterne til sommer. 

Send en mail hvis du har interesse i at deltage til 

Clemmensen@mvbmail.dk eller ring 40132655 

Kig ind på : www.odderbaek.dk 


