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Odderbæk Vandløbslag - 20 års fødselsdag i 2020 
 
En efterårsdag i 1999 blev jeg som nyslået 
byrådsmedlem i Gl. Give kommune inviteret 
til temamøde på den gamle rådhus i Give. 
  
Dagsordenen var at en hr. Bo Levesen fra 
Vejle amt, ville fortælle om de vestvendte 
vandløbs tilstand. 
Med til mødet var både embedsmænd og po-
litikere fra Teknik og miljø udvalget. 
Her fortalte Bo, at halvdelen af vandløbene 
var forurenet.  
Ikke med gylle, olie eller kemi, som vi bøn-
der ville tænke, men fysisk forurenet, nemlig 
med sand. 
Sand i et vandløb, gør vandløbet lige så gold 
som Saharas ørken, fortalte Bo.  
Fisk skal have et vandløb med grusbund for at kunne formere sig. 
Den dag forstod jeg, hvorfor vi aldrig så en fisk i Odderbæk, og den dag blev skæbnen for Odder-
bækkens udvikling. 
Siden kender I alle historien og d. 20. marts i år, fylder Odderbæk Vandløbslaug 20 års. 

Naturpris til Odderbæk Vandløbslaug 
 
Tirsdag d. 14. januar modtog Odderbæk 
Vandløbslaug naturprisen fra 15. juni-
fonden. 
Prisen blev uddelt ved festmiddagen, 
ved den årlige Plantekongres i Herning 
kongrescenter. 
Med i naturprisen fulgte en check på kr. 
200.000  
 
Det var med stolthed vi modtog prisen, 
men samtidig forpligter sådan en pris jo 
også. 
Odderbæk Vandløbslaug er jo alle os 
som er medlemmer af foreningen. Der-
for spørger vi jer alle, om hvad skal vi 
bruge pengene til? 

 
Har I nogle gode forslag til, hvad pengene kan bruges til? 
Noget som vil give værdi for området, og komme området til gavn. 
 
Har du ideer, så send en mail eller mød op til generalforsamlingen d. 26 marts. 



Sporets og Naturens dag 
 

2020 er udnævnt til naturens år, og der vil 
derfor blive afholdt en række aktiviteter, 

landet over for at få danskerne ud i naturen. 
Derfor har Spor i landskabet valgt at slå 
Sporets dag sammen med Naturens dag. 

 
Sporets og Naturens dag bliver i år 

Søndag d. 13. september  
 

Vi har endnu ikke besluttet os for hvad da-
gen skal indeholde, og hvor i området ar-
rangementet skal afholdes, men det vil I 

høre mere om når tiden nærmer sig. 
 

Blomster striber og vildt agre 
 

Igen i år, vil vi tilbyde lodsejerne i området at 
få etableret blomsterstriber i marken ud mod  
offentlig vej. 
Ligeledes vil vi tilbyde at så vildtagre for at 
forbedre levevilkårene for vildtet i området. 
Vi vil gerne sende et positivt signal fra Land-
bruget, til vore omgivelser og derfor må alle 
interesserede frit plukke blomsterne til sommer. 
Send en mail hvis du har interesse i at deltage 
til 
Elvin.kyed@mvb.net eller ring 28404804 

Kig ind på : www.odderbaek.dk 

Generalforsamling 2020 
 

I anledning af Odderbæk Vandløbslaugs 20 års fødselsdag, inviteres alle medlemmer med ægte-
fæller til spisning forud for den årlige generalforsamling. 

 
Torsdag d. 26 marts kl. 18.00 i  

Thyregod Kursuscenter 
 
Under temaet ”Odderbæk før og nu” holder Bo Levesen fra vejle kommune et oplæg, hvor han 
vil komme ind på den betydning laugets arbejde, har haft for naturen, vandløbet og lokalområdet 
m.m. 
Her bliver ligeledes mulighed for at diskutere hvilke forbedringer eller andre tiltag medlemmerne 
ønsker. 
 
Efter oplæg og kaffe afholdes ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne. 
Ps. Ca. 10 dage før generalforsamlingen vil i modtage en påmindelse om tilmelding til spisning. 


