
Nr. 79 sommer  2022-udgivet siden 1987
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Leder 2022:Kommunikation på flere måder, mad ud af huset 
madanmeldelse fra Stenbækhus. 



Leder sommer 2022 

 

Foråret er nu kommet til Skødshoved og det betyder aktivitet i sommerhusområdet med masser af 
besøgende gæster: 

Vi har i dette nr også nogle nye annoncører med og vi håber de får fuld valuta af annoncestøtten. Erfaringer 
viser, at det kaster godt af sig at være annoncør i bladet. Vi udgiver bladet til 700 sommerhuse og 
helårshuse og en undersøgelse viser, at over 3000 læser bladet, hvilket i en enhver henseende er 
imponerende. 

Foråret bød  på generalforsamling i Skødshoved Vandværk der leveres vand til 963 husstande i Skødshoved 
området. Konklusionen på generalforsamlingen blev, at man søger samarbejde med de andre vandværker i 
området, hjemmeside bliver forbedret. Kunde app blev skudt til hjørne, idet løsningen kan være god, men 
alt for dyr og for lidt anvendelig for et vandværk. Man skal blot sørge for at lukke for vandet, når man 
forlader huset, så behøver man ikke elektronisk vandur eller dyr app. BNBO er kommet for at blive. Det 
bliver en dyr erstatning til landmændene, men mon ikke kommunen blander sig i afgørelserne således at 
betalingerne bliver ens. Henrik Helbo blev med stort flertal valgt ind i bestyrelsen. Der er et live referat fra 
generalforsamlingen, som kan høres på hjemmesiden. 

Grundejerforeningen har som tidligere skrevet jubilæum i sommeren 2024, men hvordan arrangementet 
skal foregå vides ikke nu. Bestyrelsen har haft nogle strøtanker, men også festudvalget skal blandes ind i 
festen. Man er altid velkommen til at kontakte formanden, hvis man har nogle gode ideer. 

Stenbækhus mad på mols er et af de nye firmaer, der har overtaget fra et af de gamle nemlig Mols 
Madservice. De bringer og producerer festmad mad ud i stor stil i Østjylland og på Mols. Vi har anmeldt 
påskefrokosten her i bladet, og man kan læse mere inde i bladet, men det blev en stor succes .  

Info bladet står for udlejningen af stole, borde og telt. Henvendelse til kasserer Peter Kragballe tlf 40366619 

Vi har fået ny hjemmeside tillige med adr: skoedshovedgard.dk. Prisen er halveret og produktet klart 
forbedret. Tillige med facebook, mail og Info giver det mange muligheder for information. Vores formand 
Preben Thomsen har på udmærket vis skrevet en artikel om kommunikation 

Meninger der tilkendegives i Info må ikke tages som udtryk for Skødshovedgårds grundejerforenings 

officielle holdninger, GOD LÆSELYST 
Annoncer og tekst Peter Kragballe tlf 40366619 mail adr: pkragballe@post.tele.dk 

Grafik og lay out Søren Kragballe tlf 61670271   

 

mailto:pkragballe@post.tele.dk


Skødshovedgård grundejerforening 

Indkaldelse til generalforsamling i Skødshovedgård grundejerforening lørdag den 25.6.2022 kl 11,00. 
Generalforsamlingen afholdes i det opstillede telt på fællesområdet med følgende dagsorden: 

 

1 valg af dirigent 

2 bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3 fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4 indkomne forslag 

5 budgetgodkendelse 

6 valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Peter Kragballe og Preben Thomsen 

7 valg af 2 suppleanter på valg Henning Rasmussen og Inger Nielsen 

8 valg af revisor på valg Lars Steen Mikkelsen 

9 valg af revisorsuppl. På valg er Søren Bank 

10 valg af festudvalg 

11 eventuelt 

Forslag der af et medlem ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til 
bestyrelsesformanden senest den 15. maj 2022 

Pbv. Preben Thomsen formand 

 

 

Aktiviteter i grundejerforeningen 

7. maj 2022 kl. 10,00 Strandrydning Vi mødes på stranden nærmere følger 

23.6 Sct. Hans aften. Nærmere følger fra festudvalget 

25.6 kl. 11 generalforsamling. Nærmere følger fra festudvalget  



Kommunikation på flere måder. 

Skødshovedgård Grundejerforening fik en ny 
hjemmeside i luften i december 2021. En 
hjemmeside, der skal vise vores dejlige 
område for alle, der er interesseret. Men 
samtidig skal den være en vigtig del af den 
måde, vi kommunikerer med hinanden på.  

Den skal være let tilgængelig og overskuelig, være aktuel, dog gerne med et historisk 
snit i form af fotos fra tidligere. Det skal være spændende og nogle gange 
udfordrende at besøge hjemmesiden, den kan dog ikke stå alene. Men vi har også 
brug for medlemmernes kommentarer til brugen og udnyttelsen af hjemmesiden, så 
har du ideer, kommentarer eller lign., så kontakt formanden. 

Det er vigtigt for os også at benytte vores 
mail-liste, som det er op til den enkelte at 
sikre,  er ajour. Derfor kontakt bestyrelsen, 
hvis du ændrer din email. 

En anden kommunikationsform er 
Facebook. Vores lukkede gruppe – 
Skødshovedgård – fungerer rigtig fint og det 
er dejligt med den gode og muntre tone, der bruges. Lad os fortsætte med det til 
glæde for alle medlemmer i Grundejerforeningen. 

Det skal lige bemærkes, at der stadig er plads til nye medlemmer, der har relation til 
Skødshovedgård Grundejerforening,  i  Facebook-gruppen. 

Hilsen Preben A. Thomsen            (fmd.  Skødshovedgård Grundejerforening) 

www.skoedshovedgard.dk 

 

I øvrigt er der mulighed for lidt underholdning på 
hjemmesiden, hvis det nu regner en dag – det 
tager ikke lang tid at løse opgaverne.  





 



 

 

Velkommen til Stenbækhus 

Vi er en lille, lokal forankret og familiedrevet cateringvirksomhed, hvor vi laver 

smagfuld mad fra bunden af friske råvarer, der tager afsæt i årstiden. 

Vi sætter lokale leverandører, dyrevelfærd og mindsket madspild i højsædet, da 

vi mener, det er et fælles ansvar at løfte. 

Det er med til at sikre, at vores råvarer er af høj kvalitet til fornuftige priser, at 

dyrene har haft det godt, og at udgifterne i forbindelse med hvert måltid er 

minimeret. 

Vi kan derfor hver dag tilbyde lækre, hjemmelavede måltider til overkommelige 

priser for alle. 
 

STENBÆKHUS 
Vestre Strandvej 7 - 8420 Knebel 

Cvr: 38795295 

 

Telefon: +45 60 52 53 75 

E-mail: info@stenbækhus.dk 

ÅBNINGSTIDER: 

TIRSDAG – LØRDAG 

Vi er klar efter dine ønsker  

SØNDAG og MANDAG 

Hviledage 
 

Friske ingredienser og godt 
håndværk 

Vi fremstiller selv så mange 

produkter og ingredienser af vores 

måltider som muligt, fra bunden. Vi 

sylter selv vores surt produkter, laver 

vores egne marmelader, rører vores 

egen mayonnaise, remoulade og 

dressinger – Det er vores tilgang til 

madlavning.  

MAD UD af HUSET 

callto:+4560525375
mailto:info@stenb%C3%A6khus.dk


NT Nødager ApS 

Kranarbejde (14-150 t/n1) • Udlejning af containere 

Graveopgaver • Levering af sten og grus m.m 



Mad ud af huset… 

Madanmeldelse af Stenbækhus mad på Mols 

Påskefrokosten har gennem en årrække siden 2005 været afholdt med vore naboer Dorte og Jørgen, der 
var så heldige at købe sommerhuset Skødshovedgård 13 i 2004.  
Maden blev leveret fra Stenbækhus Mad på Mols, og vi havde inden bestillingen aftalt at vi måtte 
madanmelde virksomheden 

Menuen lød på: 

Røget laks på blomkålscreme, hvide sild med husets karrysalat, mini croissant med æggesalat og grønne 
asparges, små kartofler med oksefilet, hertil bagte cherrytomater og rødløg, grønsagstærte med græske 
frikadeller, Benedicte Klosterost med kiks og druer, Blondie med lime, mynte og pistacie og husets 
hjemmebagte brød. 

Vi har taget et udpluk af retterne: Mini croissant med æggesalat og grønne asparges og var virkeligt lækkert 
oven på den røgede laks og hvide sild. Oksefilet med små kartofler og bagte cherrytomater. Det er altid 
spændende om kødet er mørt, og det var virkeligt dejligt mørt, og der var også overskud til dagen derpå, 
hvor kødet holdt sig mørt. Hertil og ikke længere klosterosten med kiks og druer spise vi næste dag til 
frokost, idet mætheden havde bredt sig. Blondie med lime, mynte og pistace fik vi til kaffen også virkeligt 
lækkert. 
Vin fra Brugsen i Tved bestod af en yderst velsmagende rødvin Terrrunyo på tilbud til kr. 99 pr flaske (132,-) 
og en lige så velsmagende Ibis Barbera d’Asti til kr. 50 pr flaske (66,67). 

 

 

Den overordnede konklusion må være at det er en flot og unik oplevelse. Der er kræset for kunden og 
maden. Det er dejligt for området, at vi har fået et madfirma der absolut kan måle sig med de tidligere 
ejere. Der var rigelig mad selvom gæsterne er gode til at spise. Vi kan på det kraftigste anbefale 
Stenbækhus Mad på Mols til pinsefrokosten i sommerhuset eller til generalforsamlingen på 
Skødshovedgård 

Stenbækhus Mad på Mols er for dem der ikke ved det en nystartet virksomhed, der har overtaget alt fra 
Mols Madservice, og de specialiserer sig i at levere   unikke oplevelser til både private og erhverv 



ENTREPRENØRARBEJDE UDFØRES 
Alt inden for Jord- kloak- og belægningsarbejde 

Støbning af sokler, ind- og udvendig kloak 
Anlæg af haver 
pasningsaftaler for hele sæsonen 

• Nedbrydning og oprydning
Træfældning og beskæring
Rydning af grunde

Veludført arbejde til aftalt tid og aftalt pris 
Timeløn eller fast pris, det er din beslutning 
Jeg kommer gerne ud og giver et uforpligtende tilbud 

Ingen opgave er for lille eller for st or 
M_ere end 15 -års erfaring i entreprenørbranchen 

Entreprenør og aut. Kloakmester 
Jes Larsen 
Molsvej 82 
8420 Knebel 

86 35 11 88 - 40 80 11 88 

a: 
,. 
... 
ffl 
:ø 

FIRMA 

MALERFIRMA 

Bjarne L. Sørensen 
Grønfeld Bygade 12 
8400 Ebeltoft 
Tlf. 86 36 55 86 - 40 36 55 86 

Fax: 86 36 57 86 · Mail: blsmalerfirma@post.tele.dk 

'" MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING
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BO H. LAURSEN ApS

Vinduer og døre 

Om- og tilbygninger 

Gulve og trapper 

Forsikringsskader 
�;}bJ11/ 

Skovgårdevej 15 • Vrinners • 8420 Knebel 
Tlf. 20 68 80 99 

bo@bohlaursen.dk 
Køkkener 

www. bohlaursen.dk Vedligeholdelses- og rep.ar e 
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Medlem af: 

ØMRERFIRMA MIKKELSEN 

(fJ 2043 3165 

ij djbegtrup@hotmail.com





 





 



 







En lokal virksomhed med 
fokus på varmepumper

Vi hjælper vores kunder 
gennem hele processen med 
køb, montering og service. Har 
du spørgsmål eller vil gerne 
forespørge på en pris







Besøg  King Carrot på Skødshoved badehotel 

Og køb friskbagt morgenbrød her 

Åbningstider: 

Hver lør/søn + helligdage kl. 8 til 11

Plus udviede åbningstider i højsæsonen

søren
Udstregning



Udlejning af telt, borde og stole 
 

Grundejerforeningen har i en årrække haft telt, borde og stole til 
udlejning. Infobladet står for udlejningen 

Telt 6x 8 m2 i alt 48 m2 udlejes med borde og stole til 60 personer for kr. 
500 + moms. 

 

Henvendelse kasserer Peter Kragballe 40366619 mailadr: 
pkragballe@post.tele.dk 





 







På Mols handler man i



Tømrerfirma Thorkil Brouer A/S blev grundlagt i Ebeltoft i 1976.

Vi har siden start beskæftiget os med hoved-, total- og fagentrepriser 
inden for nybyggeri, renovering, restaurering, om-/tilbygninger 

og offentligt byggeri og beskæftiger i dag 5-10 tømrere.

Vi vil rigtig gerne høre mere om jeres næste projekt.

DET ER OS DER SLÅR TIL

THORKIL BROUER 
TØMRERFIRMA SIDEN 1976 ...DET ER OS DER SLÅR TIL
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THORKIL
BROUER 
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Martin Hansens Vej 5 
8400 Ebeltoft
86 34 34 33
www.thbrouer.dk
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Martin Hansens Vej 5 
8400 Ebeltoft
86 34 34 33
th-brouer@thbrouer.dk
www.thbrouer.dk

Martin Hansens Vej 5 · 8400 Ebeltoft · 86 34 34 33 · www.thbrouer.dk
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EBELTOFT - SYDDJURS
v/ Steffen Gandrup og Morten Skovholm
Strandvejen 25C
8400 Ebeltoft
ebeltoft@home.dk
Tlf. 86 34 15 33
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

RØNDE - SYDDJURS
v/ Morten Skovholm og Steffen Gandrup
Hovedgaden 39
8410 Rønde
roende@home.dk
Tlf. 86 34 15 33
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Går du med tanker om  
at sætte boligen til salg? 

Vi skræddersyer et salgsforløb helt efter  
dine behov og er med dig hele vejen med kyndig 
rådgivning og ekspertise, og hos os får du altid  

en uforpligtende og gratis salgsvurdering. 

Kontakt os allerede i dag – så sørger vi for  
at hjælpe dig godt på plads i dit boligliv.

Vi søger
boliger



AROS Ebeltoft

Sæt til salg hos Danmarks
sommerhusmægler nr. 1

EDC er landets største kæde af sommerhusmæglere,

og vi er specialister i at sælge sommerhuse. Skal vi

også hjælpe dig, kommer vi gerne forbi og giver dig

en grundig vurdering.

 Bestil et gratis Salgstjek i dag

Strandvejen 7

8400 Ebeltoft

86342700

840@edc.dk

AROS Ebeltoft
Det handler om at gøre sig umage

Danmarks

største
sommerhus-

mægler
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