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Arbejdsåret for bestyrelsen i 2021 har bestået af 8 bestyrelsesmøder, hvor 5 af dem er forgået via teams, 

da vi i bestyrelsen også har taget covid- 19 alvorligt i 2021. Alle vores møder er forgået i den samme 

positive ånd, for at få de bedste løsninger i ferieparken. 

Det er også glædeligt at der igen i år har været godt gang i hussalget, det blev til 15 huse. Et rekordår for 

salg af huse i Ferieparken. Med så mange hussalg har der også været et stort arbejds pres for vores kasserer 

pga. opgørelse af EL – Vand samt fællesbidrag. Foreningen vil også gerne undskylde, hvis formanden ikke 

har været rundt og sige velkommen til alle nye husejer som er kommet i 2021 til vores skønne område. 

Foreningen håber at alle nye husejer er faldet godt til. Vi må se om interessen for området stadig holder 

her i 2022.  Der er dejligt at se, at husejerne også gør en hel del ved deres huse, det er med til at for 

ferieparken til at fremstå på den bedste måde. I bestyrelsen gør vi også vores tanker, om hvordan vores 

feriepark kan fremstå på den bedste både. Vi sørger for at vores hybenroser, buske og træer bliver holdt 

nede så det ikke kommer til at ligne et vildnis. Derfor forsætter vi også samarbejdet med vores extern 

gartner, samt vores vicevært Poul, som slår vores græs og andet forfaldet arbejde. Lige ledes har vi også i 

2021 haft et firma til at bekæmpe vores muldvarper i området. Vi vil dog aldrig komme dem til livs, men 

kun holde dem nede på et lavt antal.  

Arbejdsdage har vi haft 4 stk. af i 2021, men pga. Covid-19 som forsatte ind i 2021, så er de ikke blevet 

afholdt helt på samme måde som vi plejer. Der har dog været muligt at slutte arbejdsdagen af med den 

sædvanlige gode frokost ude i det fri, der blev også plads hen over sommeren til at vi kunne hygge om 

aften med fælles spisning. Især sidste arbejdsdag, hvor vi afsluttede med en god middag på 

købmandsgården. Trods den situation som vi også havde 2020 omkring, at det var vigtigt at holde afstand 

til hinanden, så har der været en fin og fælles arbejdsindsats fra alle. Nogle af de ting som er blevet lavet på 

vores arbejdsdage er almindelig oprydning på vores område, rengøring af skraldeskure samt affalds 

containere, fælleshuset er blevet malet, og vores nye vaskeri er blevet helt færdigt. Vi har også fået en 

dejlig bålplads med nogle store træstammer til at sidde på. Nye skud som vokser frem på vores træer er 

fjernet, flisegange er fejet og kanterne er rettet til. Bestyrelsen vil gerne på det kraftigste opfordre alle til at 

bakke op omkring disse arbejdsdage, så det ikke bare der de samme som søger for at vores dejlige område 

ser fint ud. Hvis alle husejer bare tilmelder sig en ud af fire, så vil det gøre underværker. Det kan være med 

til at vi kan holde vores udgifter nede på ekstern gartner og håndværkere.      

Bestyrelsen arbejder stadig med at søge om at få en godkendelse til at få bygget et dige i kvote 2,4 mtr. 

Vores grusvej ud mod vandet ligger i kvote 1,8 til 2,0 det vil sige at det drejer sig om ca. 40 cm. Vi er dog 

løbet ind i nogle udfordninger. Der skal blandet søges tilladelse af Banedanmark og vores nabo mod nord. 

Lige ledes har der også sneget sig en misforståelse ind mellem foreningen og Guldborgsund kommune, 

vedrørende en moderejendom, som der skal søge tilladelse af. Der arbejdes stadig på projektet.    

   

Internettet har igen i år givet os nogle udfordringer. Der har været udfald og det har også vist sig at nogle af 

vores modtagere som sidder på husene ikke har virket efter hensigten. Det anlæg som vi har idag er ikke 



tidssvarende, samt det at vi ikke kan få reservedele til det længere. Bestyrelsen fremlægger vedr. et nyt 

WIFI-system på vores generalforsamling. 

 

Badebroen blev sat op den 3. april og alt gik efter planen, selv om den havde fået en del skader efter 

frosten i februar. Der er også kommet et gelænder på badebroen, for at gøre den lidt mere sikker at færdes 

på. Det er dejligt at se så mange som hjalp til. Badebroen er også et stort aktivt for ferieparken og ikke 

mindst for andre besøgene fra området. Badebroen blev taget ned i weekenden, i uge 43. Her gik alting 

også efter planen. 

Der er også været lidt strømudfald på vores udendørs belysning. Det skyldes at de fyrtårnslamper som står 

ved vores gangstier i Ferieparken trænger til at få nogle nye fatninger og pakninger da er siver vand ind i 

lampen. Vi i bestyrelsen er klar over udfordninger omkring disse lamper. Lige ledes vil der blive arbejdet på 

at få sat en lampe op i alle skraldeskurene, som er tilsluttet vores Elnet.      

Restauranten som Claus Kruses firma købte i 2019 for istandsættelse, så det kunne lejes ud med div. 

ferielejligheder, har ligget stille. Claus skulle bruge en del af huset til ham selv, dette er gået helt i stå.  

Grunden er at Claus Kruses firma er under tvangsopløsning og gået konkurs. Bestyrelsen har flere gange 

været in kontakt med den advokat som behandler konkursboet, den sidste besked var at hvis restauranten 

ikke er blevet solgt slut februar start marts vil den gå på tvangsauktion.  Bestyrelsen vil blive orienteret 

herom.  

Det projekt som ejerne af badelandet kom med på sidste generalforsamling, viste sig ikke at være 

økonomisk rentabelt, og derfor har det ligget helt stille. Bestyrelsen har dog været lidt i kontakt med ejerne 

vedrørende hvad der så kunne bygges på grunden. På vores generalforsamling vil der blive fremlagt et nyt 

projekt.     

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Tom Vodstrup.          

 

 

 


