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Matr. nr. 353 er en udstykning fra 
matr.183. bygget af ægteparret 
Erna og Åge Møller i 1966. Erna 
og Åge Møller var tilflytter, de 
solgte huset 1982. 
 
1982 købte Bente og Svend Erik 
Lund. Bente er * 1959,  som datter 
af Grethe og Johannes Vejle 
Hansen Baunbjerg 9. Svend Erik er 
* 1959 i Oksbøl. 
 
De solgte igen  i 1984 til Harry 

Rønbeck Hansen og Rita Lauritzen.  
 
1992. 
Harry Rønbeck Hansen er flyttet fra Baunbjerg 4 til Egevej i Havnbjerg. 
 
 
I 1993 overtog Ritas søn Tommy Lauritzen og Helle Olsen fra Nordborg huset. 
 
Den 15. jun. 2006 flyttede Kirsten Choites til huset. 
 

NORDALS: Næsten tre år tog det Vicki Wind Chiotis at komme af med sin villa i Holm. I februar 
2016 blev det 219 kvadratmeter store og gennemrenoverede hus endelig solgt fremgår det af 
tinglysningen.dk. Huset var af flere omgange sat ned fra den oprindelige udbudspris på 1.575.000 
kroner og stod på salgstidspunktet til 1.295.000 kroner, hvilket var, hvad Vicki og hendes mand 
havde købt huset for i 2008 lige før finanskrisen. For at lukke handlen blev der slutteligt givet 
yderligere et nedslag på 35.000 kroner, så salgsprisen endte på 1.260.000 kroner. 

Parret boede i Aarhus, da de sammen med deres tre børn rykkede til Holm. Siden puttede de en del 
penge i huset, som blev lavet om og opdateret også varmemæssigt med et pillefyr. Køberinteressen 
var gennem årene meget lille ifølge familiens ejendomsmægler Ole Bredgaard fra Nybolig, fordi det 
kostede over en million kroner. 

Svære end forventet 

Da parret satte huset til salg i marts 2013, fordi de gerne ville tilbage til Jylland, vidste de godt, det 
ville blive svært at sælge. De havde dog aldrig forestillet sig, at det ville tage over 1000 dage at 
komme af med villaen, der har fem værelser, stort køkken-alrum, to afskærmede terasse-partier, tv-
stue med loft til kip, brændeovn og meget mere. 

 



2016.  Ejer af Baunbjerg 4. er. 
Jenni Bodil Kjær og Povl Petersen 
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