
Formandens beretning for året 2013 

Året startede med en hård vinter og sluttede mildt og stormfuldt. Tagsten fløj i efteråret af flere huse 

og et løsrevet hegn torpederede en pullertlampe, men ellers skete der vist ikke større skader. 

Heldigvis var vores vicevært Poul Eriksen, Aktiv Service, hurtigt i ferieparken og fik efter begge 

storme rettet op på skaderne.  

 

I den mellemliggende periode er der imidlertid forhold, som der skal orienteres om. 

 

Vi havde indbrud i ferieparkens fælleshus den 19. april, hvor en del maskiner og værktøj blev 

stjålet. Efter bedste evne blev de stjålne effekter opgjort til en genanskaffelsespris på 64.026 kr.  

som ejerlejlighedsforeningens erhvervsforsikring i Codan dækkede fuldt ud, minus en selvrisiko på 

5.000,00 kr.  

 

Efter indbruddet og mangel på en græsklipper varetog et firma fra Sydsjælland opgaven. Mange 

husejere i ferieparken var meget tilfredse med, hvordan dette firma varetog opgaven. Bestyrelsen 

overvejede derfor om pasning af udearealer, græs, buske, strandeng m.v. skulle varetages af en 

anden entreprenør end Aktiv Service v/Poul Eriksen, men med bud bla. fra Poul og foreningens 

anskaffelse af ny græsklipper besluttede bestyrelsen fortsat at lade Poul varetage opgaverne i 

ferieparken. Med til denne beslutning var også, at Poul varetager helt almindelige viceværtopgaver i 

ferieparken til ren timeløn uden opkrævning af udrykningsgebyr m.v. 

 

Der har gennem året været meget stor opbakning til deltagelse i foreningens arbejdsdage. Rigtig 

meget arbejde er udført på disse dage, men udgiften herfor har også været ret stor. Det er derfor tid 

til at overveje hvordan denne indsats skal honoreres. Det vil fremgå af budget forslaget fra 

bestyrelsen for 2014, som naturligvis ikke henhører under denne beretning for 2013.  

 

Retssagen efter oversvømmelsen i 2012 resulterede i at der skal ske et skærpet tilsyn med 

udløbskanalen til Guldborgsund fra arealerne nord for ferieparken. På den baggrund har 

landindvindingslaget Svinehave Sø og repræsentanter for bestyrelsen hold møde i marken og 

konstateret at forholdene gennem året er holdt i en forsvarlig stand. Det er desuden aftalt, at hvis der 

opstår kritiske situationer gennem året, kan begge parter inden for kort tid kontakte hinanden og få 

problemerne løst. Der er tale om en langtidsaftale og mødet forløb i en resultatorienteret ånd.   

 

Bestyrelsen har gennem året også haft kontakt med Guldborgsund Kommunes administration, 

specielt vedr. udviklingen af det kommende medborgerhus og tilvejebringelse af lokalplaner.  

Foreningens medlemmer er holdt orienteret via artikler i den lokale avis, Folketidende, om 

udviklingen i Gedser området. Et positivt samarbejde mellem ferieparken og Gedser borgerne kan 

kun være med til at udvikle forholdene i området. 

 

På generalforsamlingen i april sidste år blev det besluttet at nedsætte 2 arbejdsgrupper. Den ene har 

arbejdet  med en eventuel revision af foreningens vedtægt samt hensigtsmæssigheden i fordelingen 

af de enkelte huses arealbidrag, mens den anden, der arbejder med forbedringer i ferieparken, vil 

fremlægge deres anbefalinger på generalforsamlingen. Det skal virkelig bemærkes, at begge 

arbejdsgrupper har leveret et godt stykke arbejde, som kan bruges til fremme af driften af - og 

forbedringer i ferieparken.  



Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vedtog bestyrelsen følgende mål for det 

kommende år: 

1. På baggrund af forslag fra Arbejdsgruppe 2 lægges en strategi for ferieparkens drift og 

vedligeholdelse til næste generalforsamling. 

 

2. Til næste generalforsamling skal der foreligge beslutninger fra bestyrelsen til alle forslag 

fremsat af Arbejdsgrupperne 1 og 2. Nogle forslag kan igangsættes inden 

generalforsamlingen. 

 

3. Hjemmesiden skal fremstå re-designet senest med udgangen af august 2013. 

 

De 2 første mål er nået, mens det ikke pt. er muligt at lægge en strategi for ferieparkens drift ud 

over den nuværende, da bestyrelsen ikke kender resultatet af forslagene, der fremsættes på 

generalforsamlingen 2014 eller resultatet af det afkrydsningsskema, der er udsendt forud for 

generalforsamlingen. 

 

Økonomi og samarbejde i en bestyrelse er altid et væsentligt emne at forholde sig til. Bestyrelsen 

har igen i 2013 arbejdet stabilt i overensstemmelse med beslutninger truffet på generalforsamlingen 

og budgettet for 2013 er overholdt, hvilket ses af regnskabet. Stabilitet har således præget året, 

hvilket også giver mulighed for gennemførelse af forslag, som vil blive fremlagt af 

arbejdsgrupperne på generalforsamlingen. Nogle forslag vil kunne gennemføres allerede i 2014 

mens andre må vente til 2015 og senere.   

 

 

 

Formand Henning H. Petersen 

 

 

 


