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DESIGNMANUAL  

Forord 

Manualens formål er med enkle regler, at sikre 
Ferieparkens karakter til gavn for nuværende og 
kommende ejere. 

 

Manualen er en præcisering af bestemmelserne 
omkring vedligeholdelse og modernisering af 
bebyggelse i ferieparken, Ejerlejlighedsforeningen 
Vestre Strand 2, 4874 Gedser. 

 

Manualen er gældende for husene nr. 1 – 56, samt 
hus nr.59. 

Manualen skal også ses som et supplement til og 
en præcisering af foreningens vedtægter samt 
lokalplan nr. 70 og om arealanvendelse – herunder 
kommunens svar til ejerforeningen vedrørende 
fortolkning af byggebestemmelser. 
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Lokalplan 

Lokalplan nr. 70 er gældende for området (se foreningens hjemmeside). 

Konsekvenser for Ejerlejlighedsforeningen Vestre Strand 2, 4874 Gedser, nærmere beskrevet i bilag 1.  

 

 

  

 

Kort historik 

I starten af 1999 blev området sat til salg af John Nielsen -Holding samt Jydsk Sengetøj v/Lars Larsen - 

mægler var Torben Kjeldsen. 

I efteråret 1999 afholdtes første ordinære generalforsamling. Dette blev starten på Ejerforeningen Feriepark 

Gedser, nu ændret til Ejerlejlighedsforeningen Vestre Strand 2, 4874 Gedser. 

Vandlandet var vores store attraktion i starten af foreningens historie. De 2 første år efter udstykningen var 

dette i drift, hvorefter det blev søgt solgt. Den nye ejer havde mange gode ideer til drift og renovering af 

vandlandet. Desværre viste det sig, at driften af et vandland med stor konkurrence fra bl.a. Lalandia og nu 

svømmecenteret i Nykøbing F, ikke stod mål med de indtægter, der var forventet. Vandlandet lukkede og 

står nu som et spøgelse i forfald i vores område. Den nuværende bestyrelse arbejder sammen med det 

offentlige og ejeren om, at finde en brugbar løsning på dette problem. 

Restaurationsbygning har ligeledes haft forskellige løsninger på driften af ejendommen. Ejendommen  

bortforpagtes til restaurationsvirksomhed. 

Ejeren har forelagt generalforsamlingen tegninger for en ombygning af vandlandet til et fritidshus. 

Feriehusene måtte oprindeligt kun bruges af ejeren i max. 5 uger om året - der skulle som oplyst i 

salgspapirerne ligeledes drives udlejningsvirksomhed på de enkelte huse. I denne periode var der blandt de 
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enkelte husejere en blandet opfattelse af, hvorledes disse regler skulle håndteres og derfor var der flere 

ejere, som ikke opfyldte kravene i salgsdokumenterne. 

Kravet er bragt til ophør ved Lokalplan nr. 70. Husene må jfr. sommerhusloven ikke bebos hele året i en 

sammenhængende periode, og er endeligt registreret som fritidshuse under sommerhusloven. 

De oprindelige husnumre på feriehusene er i 2008 af Guldborg Sund kommune krævet tilbageført, så de 

følger BBR nummereringen. Der skal henvises til dette husnummer ved salg og andre ændringer. 

I forbindelse med salget af de enkelte feriehuse, skal køber orienteres om krav og forpligtelser i 

ejerforeningens vedtægter og tilhørende designmanual. 

Der har fra det bagved liggende vandløb været oversvømmelser flere gange i løbet af disse 12 år, hvor 

foreningen har eksisteret, bestyrelsen arbejder løbende for at hindre disse utilsigtede hændelser. 

Den daglige drift i parken varetages af den valgte bestyrelsen, som sørger for, at renhold og vedligehold af 

fællesarealer og bygninger altid er i overensstemmelse med de ønsker, som bliver vedtaget på den årlige 

generalforsamling. 

Bestyrelsen har valgt Poul Eriksen som vicevært / altmuligmand på stedet. Det er et samarbejde, som har 

båret frugt gennem årerne, da Poul Eriksen altid er på stedet med en hjælpende hånd, når vinden drejer 

over i storm, samt forebyggende ved sin gennemgang af parken for uønskede gæster i form af 

indbrud/hærværk m.m. 

I dag er området præget af åbenhed, et højt vedligeholdelse niveau, samt ejere som alle deltager i områdets 

aktiviteter ved fællesarbejdsdage og andre former for aktiviteter. Vores del, som en del af lokalsamfundet, er 

et punkt, der ligger alle i Ejerforeningen på sinde, og i 2008 blev der etableret en offentlig arbejdsgruppe 

med det formål, at medvirke til at Gedser og området omkring Gedser bliver udviklet således, at Gedser ikke 

bliver en lille spøgelsesby uden lokalt erhvervsliv og forretninger, men et attraktivt sted at bo og opholde sig. 

Der er afsat EU fondsmidler i denne forbindelse. 

Ferieparkens fantastiske placering med kort afstand til strand, skov og åbne arealer, hvor man kan betragte 

fugletræk, rovfugle samt vildt i deres rette element, gør stedet til et attraktivt sted for ejere og gæster. 

Formand Jørn Berg Lund  
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Forberedelse 

Inden du går i gang med ændringer af dit fritidshus, bør du kontakte dine naboer for at undgå uenighed om 

eventuelle gener. Du kan søge information i denne manual og på foreningens hjemmeside. I tvivlstilfælde 

bør du altid kontakte bestyrelsen, som kan give oplysninger om retningslinjer m.v. 

 

Skal der ansøges om byggetilladelse? 

Overholdes designmanualens bestemmelser, er det ikke nødvendigt at søge byggetilladelse hos kommunen. 

 

Rådgivningsmuligheder 

Har du brug for rådgivning ud over, hvad du kan finde på foreningens hjemmeside og i denne manual, kan 
du kontakte relevante fagfolk. Bestyrelsen kan principielt ikke rådgive i faglige spørgsmål, for ikke at pådrage 
foreningen ansvar i konkrete byggesager. Du bør dog sikre dig, at de retningslinjer, som er gældende i 
denne designmanual samt i vedtægterne. bliver overholdt.  

 


