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Bøgebjerg Strand: Lejerne af 
59 sommerhusgrunde langs 
Bøgebjerg Strand er endnu 
engang gået i aktion for at få 
lejen nedsat.

- Vi forsøger en forhand-
lingsløsning med udlejer. De 
første, mindre drøftelser mel-
lem parternes repræsentan-
ter har allerede fundet sted, 
oplyser den fungerende for-
mand for Strandforeningen 
Bøgebjerg Strand, læge Keld 
Daubjerg, Odense.

Tidligere har foreningen 
brugt 1,7 millioner kroner på 
retssager for at få ændret vil-
kårene i de lejekontrakter, der 
fra omkring år 2000 har givet 
ejeren af Hverringe Gods, 
Niels Iuel greve Reventlow, 
meget større indtægter end 
tidligere.

Klar til at tage en ny retssag
Hvis en forhandlingsløsning 
ikke kan opnås, er lejernes 
forening indstillet på, at der 
måske skal endnu en rets-
afgørelse til.

I 2000 steg lejen i følge for-
eningens oplysninger med ca. 

350 procent og fem år senere 
med yderligere knap 140 pro-
cent. Disse stigninger lå end-
da ud over en fast årlig forhø-
jelse på tre procent.

Det første store prishop 
kom i forbindelse med en 
fornyelse af kontrakterne for 
jordlodderne langs stranden. 
Det næste store hop fulgte en 
passus i kontrakterne om, at 
udlejer hver femte år kan re-
gulere prisen efter markeds-
værdien.

Netop ”markedsværdien” 
er angrebspunktet i det nye 
forsøg på at få lejen nedsat. 
En tidligere landsretsdom 
fjernede en bestemmelse i 
kontrakterne om, at lejen ”al-
drig kunne nedsættes”.

Derfor ser strandforenin-
gen en reel mulighed for, at 
den femårige regulering ef-
ter en rimelig forrentning af 
grundenes værdi nu kan gå 
begge veje. Det skal også ses 
i forhold til det lave rente-
niveau.

Foreningen peger på, at 
den faste årlige regulering af 
lejen - med de tre procent - 
alene har givet en prisstigning 
på lige under 23 procent mel-
lem 2006 og 2013.

De fast indarbejdede pris-
stigninger betød derfor, at 
den samlede årlige leje på 
2.655.000 kroner i 2006 var 
vokset til 3.265.315 kroner og 
11 øre i 2013.

- I samme periode er pri-
sen for sommerhuse på Fyn 
faldet med ca. 15 procent og 

i Kerteminde med  ca. 10 pro-
cent, påpeger Keld Daubjerg.

På den baggrund mener 
han, at lejerne i øjeblikket står 
stærkere end nogensinde før.

Ombudsmands interesse
Med i billedet hører også, at 
Folketinget arbejder på en 
lovgivning for området, der 
skal sikre forbrugerne bedre.

Striden om lejen på Bøge-
bjerg Strand har haft medier-
nes stærke bevågenhed. I høj 
grad fordi lejerne selv førte an 
i kampen mod prisstigninger-
ne ved at hejse sorte flag (og 
sidenhen flag i skiftende kulø-
rer) i alle flagstænger.

Bannerfører i slagsmålet 
har været den i øjeblikket 
syge meldte formand i lejer-
foreningen, Eigil Aagaard.

Undervejs i forløbet er det 
lykkedes lejerne ved Bøge-
bjerg Strand at få vakt forbru-
gerombudsmandens interes-

se for problemstillingen.
I øjeblikket arbejdes der 

som nævnt med et lovinitia-
tiv, men selv om det er inspi-
reret af det fynske eksempel, 
er det endnu uvist, hvilken 
indflydelse - om nogen - lo-
ven vil få på de eksisterende 
aftaler for Bøgebjerg Strand.

 

Bøge-
bjerg er 
klar til ny 
retssag

 ■Lejerne forsøger  
at få en forhandlings-
løsning med udlejeren 
af de 59 grunde langs 
Bøgebjerg Strand, 
men lykkes det ikke, 
er de indstillet på  
en ny retssag

Af Ole Grundsøe
Foto: Kim Rune
ogr@fyens.dk

Kølstrup:  10.000 kommunale 
støttekroner. Det er, hvad 
Kultur- og Fritidsudvalget i 
Kerteminde Kommune kan 
afse til AtomAffald Infogrup-
pen under Kølstrup Sogne-
forening. Det besluttede 
udvalget, da de i mandags 
behandlede en ansøgning 
fra infogruppen, der ansøgte 
kommunen om et tilskud på 
14.000 kroner.

Pengene skal bl.a. gå til 
trykning af løbesedler, an-
noncer, plakater, rejseudgif-
ter og skilte. Alt sammen en 
del af infogruppens protest-
arbejde mod et atomaffalds-
depot i Kerteminde Kom-
mune.

”Nej til atomaf- 
fald” fik 10.000

Nordskov:  Tirsdag eftermid-
dag kom en beboer i en villa 
ved Fynshovedvej hjem til en 
ubehagelig overraskelse.

I løbet af de godt og vel tre 
timer, beboeren havde været 
væk fra ejendommen, havde 
ukendte gerningsmænd væ-
ret inde i boligen, hvor de 
havde stjålet 10.000 kroner i 
kontanter.

Indbruddet skete i tids-
rummet mellem klokken 
10.00 og klokken 13.30, hvor 
beboeren forlod sit hjem og 
uheldigvis glemte at låse sin 
hoveddør. Tyvene var rundt 
i det meste af huset, men der 
er ikke umiddelbart stjålet 
andet end de 10.000 kroner.

Tyve stjal 
10.000 kroner

Marslev:  Et autoværksted på 
Marslev Byvej blev i tidsrum-
met mellem fredag og tirsdag 
udsat  for indbrud.

Indbruddet skete i fro-
koststuen, hvor en eller flere 
ukendte gerningsmænd skaf-
fede sig adgang ved at afliste 
to ruder.

Man kan se, at tyvene har 
været indendøre, men umid-
delbart tog de ikke noget 
med sig, da de smuttede ud af 
hoveddøren igen.

Indbrud i 
 frokoststue 

Langeskov:  En ældre kvinde 
på omkring 80 år fik tirsdag 
eftermiddag stjålet sin pung, 
da hun handlede i Brugsen i 
Langeskov Centret. 

Pungen blev stjålet fra 
kvindens net i tidsrummet 
mellem klokken 15.30 og 
klokken 16 tirsdag.

LOMMeTyv STjaL puNg

Det sker
I dag
Kulturelt
9-11: Åbent værksted, Mun-
kebo Miniby, Bakkely 50.
9-16: Udstilling af Inger Fons-
bæk, Hans Tausen Centret, 
Birkende.
10-14: Munkebo Bibliotek.
10-16: Vikinge museet, Ladby.
10-17: Kerteminde Bibliotek, 
udstillingen af Lykke Emmy 
Andersen.
11-16: Johannes Larsen Muse-
et, særudst.: J. Foss; B. Vinkler 
& N. Ferlov, Kerteminde.
19: Billedforedrag om stem-
ningsfulde haver ved Birgit 
Helbo, Mødestedet, Kerte-
minde, arr.: Norden.
19.30: Premiere på forestillin-
gen: De Usynlige, Kerteminde 
Amatør Teater, Nørregade 15.

aktivt
8.30-13.30: Åbne værksteder, 
Sortekilde, Kerteminde.
10: Motionsture: start ved Lan-
geskov Centertorvet, Munkebo 
Fodslaw.
10-12: Datastuen, Hans Tau-
sen Centret, Birkende.
10-12: NetCafé, Kerteminde 
Bibliotek.
13-16: Syning, Ældre Sagen, 
Mødestedet Kerteminde.
15.30-16.30: Gladmotion, Te-
rapi på Birkelund, Langeskov, 
arr.: Livskraft i Seniorlivet.
16-20: Bowlingcentret i Mun-
kebo Idrætscenter.
19-21: Svømmehallen - kun 
banesvømning, MIC.

Møder
14.30: Syngsammen-eftermid-
dag, Grubehuset, Rønninge.
15: Generalforsamling Kerte-
minde Kort-Bowlingklub for 
Pensionister og Efterlønsmod-
tagere, Frivilligcentret, Grøn-
landsgade 3.

Film i Kerteminde Kino
18: One Chance.
20: Mandela: Vejen til frihed.

Diverse
14-16.30: Åbent hus - 10-års-
jubilæum Dagcentret Skovly, 
Hinkesvej 13, Kerteminde.
19: Banko i Rønninge Forsam-
lingshus, arr.: Støtteforeningen.

I morgen
Kulturelt
10-14: Kerteminde Bibliotek, 
udstillingen af Lykke Emmy 
Andersen.
10-14: Langeskov Bibliotek.
10-16: Vikinge museet, Ladby.
11-16: Johannes Larsen Muse-
et, særudst.: J. Foss; B. Vinkler 
& N. Ferlov, Kerteminde.
13-18: Munkebo Bibliotek.
14: Udstillingsåbning: Nål og 
tråd - at sy et Ladbytapet, Vi-
kingemuseet Ladby.
19.30: Forestillingen: De 
Usynlige, Kerteminde Amatør 
Teater, Nørregade 15.

aktivt
6.30-10: Kun banesvømning, 
Svømmehallen i MIC.
10-12: NetCafé, Langeskov 
Bibliotek.
10-12 & 15-18: Svømmehal-
len i MIC.
16-20: Bowlingcentret i Mun-
kebo Idrætscenter.
18-20: Wild times, Svømme-
hallen i MIC.

Film i Kerteminde Kino
18: One Chance.
20: Mandela: Vejen til frihed.

Diverse
14: Bankospil i Hans Tausen 
Centret, Birkende.

 ➤Striden om lejen  på 
 sommerhusgrundene ved 
 Bøgebjerg Strand startede, da 
59 sommerhuslejere i 2005 
fik en grundlejestigning på op 
mod 137 procent.

 ➤Huslejeforhøjelsen kom  ef-
ter grundejeren, Niels Iuel gre-
ve Reventlow, havde fået jorden 
vurderet til en værdi på 60 mil-
lioner kroner.

 ➤Det betød stigninger  på 

17.000-25.000 kroner til en år-
lig leje på 50.000-60.000 kro-
ner.

 ➤Det, mente  sommerhusejer-

ne, var alt for højt, og de prote-
sterede kraftigt imod stignin-
gen og fik selv vurderet jorden 
til 30 millioner kroner.

 ➤Sommerhuslejerne  anlagde 
en retssag imod greven for at få 
lejen sat ned.

 ➤Retssagen trak  i langdrag, 
fordi det tog et par år at få ud-
peget en syns- og skønsmand 
til at vurdere værdien af som-
merhusgrundene.

 ➤Vurderin-
gen på  som-
merhusgrun-
dene endte på 
45 millioner 
kroner. Præcis 
midt imellem 
de to tidligere 
vurderinger.

 ➤ I 2009 faldt dommen  i rets-
sagen, der reducerede lejen 
med beskedne tre procent. Til-

Tidslinje - Sagen om sommerhusgrundene ved Bøgebjerg Strand

Læs tidligere artikler om lejerne 
af de 59 sommerhusgrunde langs 
 Bøgebjerg Strand på mitfyn.dk


