
Foreningens beretning for året 2019 

 

 

Året 2019 var et år med nye udfordringer for bestyrelsen, en ekstraordinær generalforsamling, samt et 

internet som ikke helt har fungeret efter hensigten. Vi har haft 5 møder, med den sædvanlige gode 

stemning, som der har været, i de foregående år. Vi har fået en ny med i bestyrelsen Jan Olsen hus 46. Jan 

Olsen blev valgt ind i bestyrelsen på vores generalforsamling 2019. Vi har også fået en ny suppleant i 

bestyrelsen. Det er Finn Andersen hus 37. John Vendelbo hus 8 træk sig fra bestyrelsen og blev suppleant. 

Med sådan en lille rokade og et nyt medlem af bestyrelsen, er der ligesom kommet en ny energi med godt 

humør i vores fælles arbejde. Bestyrelsen har stadig en repræsentant med i de møder som holdes og 

omhandler de forskellige interessegrupper i Gedser.  

Igen i år har der været godt salg i de huse som har været til salg. Det er dejligt at se at der er nogle som er 

glade for vores område. Det er blevet til 4 hussalg i 2019. Det er uden tvivl med til give vores feriepark et 

løft i den rigtige retning. Derfor er det også vigtigt, at vi alle er med til at holde vores huse og områder i en 

rigtig fin stand. I er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis der er noget som I er i tvivl om, når I 

skal til at renovere, male elle udskifte div. materialer.  

Igen i år har vi i bestyrelsen arbejdet en del med vores grønne områder. Som sædvanlig er vores hække 

bliver klippet 2 gange, i efteråret blev hækkene klippet godt og grundigt ned og ind. Grunden her til er at 

hækkene var blevet meget brede. I bestyrelsen mener vi at hækkene kun skal gå til tagrende højde og ikke 

bredere end 50 cm. Det skal heller ikke være en hemmelighed, at vores blomsterkasser ikke rigtig har været 

den helt store succes. Derfor er vi også gået i gang med at skifte nogle af dem ud, og plante træer i stedet 

for. Der er også blevet fældet nogle træer ud mod vand siden, som var blevet alt for store, og var til gene 

for nogle husejere. Vi har erstattet de fældede træer med nogle nye. Vi forsætter også med at bekæmpe de 

muldvarper som er i vores område.   

Badebroen er en fast opgave. Den bliver sat op i start april og taget ned igen slut oktober. Der er indkøbt et 

stål gelænder, som skulle havde været sat op i løbet af sommeren. Vi nået desværre ikke at få det sat op, 

dette vil blive gjort når den nye sæson går i gang.   

Arbejdsdage som vi har 4 af, foregår fra. kl. 9.00 til kl. 13.00 og afsluttes med en frokost.  Om aften er der 

fælles spisning, hvor vi tænder op i grillen. Bestyrelsen byder på lidt at drikke samt salat og kartofler, resten 

må man selv stå for. Her er alle velkommen, også hvis man ikke har deltaget på arbejdsdagen. Bestyrelsen 

synes at det er vigtigt at vi har et godt sammenhold, og det er ved disse arbejdsdage vi lærer hinanden 

bedre at kende. Arbejdet på vores arbejdsdage vil altid være noget som alle kan være med til, dog har vi 

nogle opgaver, som kræver at man har lidt forstand på div. værktøjer og materialer. Her har vi heldigvis 

nogle husejere som er dedikeret til disse opgaver. 

Vi har haft lidt udfordringer med vores internet, selv om vi har fået lagt et fiberkabel ind til feireparken. Der 

er stadig nogle husejere som ikke har fuld dækning. vores samarbejdspartner Powernet har været nede for 

at måle det hele i gennem, de har ikke rigtigt fundet nogle fejl. Der er udskiftet en enkelt station, som de 

mente ikke var i orden.  



Som det blev bestemt på vores generalforsamling 2019, skulle alle hustage samt skraldeskure have renset 

tage. Dette arbejde blev udført sidst på sommeren, så nu venter vi bare på at vejret gør arbejdet færdigt. 

Det er muligt at der er enkelt huse som skal have en omgang mere, så de kan komme til at se pæne ud.  

På generalforsamlingen 2019 blev bestyrelsen opfordret til at undersøge hvad muligheder der er for at 

beskytte os mod de forventede høj vandstigninger, som vi må regne med i de kommende år. Bestyrelsen 

har været i dialog og tæt samarbejde med nogle af de husejere/naboer som bor helt ned til vandet. Det har 

været et godt samarbejde, som har resulteret i at vi har fået nogle forskellige tilbud på at få lavet et dige. 

Mere om dette på generalforsamlingen. 

I 2019 blev vi af Guldborgskommune pålagt et gebyr på at benytte genbrugspladsen i Marienlyst, som 

styres af Refa beløbet er på 1350,00 kr. pr hus om året. Foreningen har betalt for alle husejer henover vores 

drift regnskab. Bestyrelsen vil prøve at få sat dette beløb ned, da vi synes at det er alt for højt i forhold til 

hvor meget vi kommer til at bruge genbrugspladsen.    

Lørdag d. 29. juni havde vi en ekstraordinær generalforsamling, som omhandlede ombygning af 

restauranten, som Claus Kruse har købt. Mødet omhandlede ombygning og udvidelse af restauranten. Tom 

oplæste det fremsendte brev fra hus 20/21. Efter en kort snak og diskussion frem og tilbage, gik vi over til 

selve afstemning, af de 13 punkter som var på dagsorden. Selve udfaldet af afstemningen blev sådan, at det 

store flertal kan leve med de tiltag – ombygninger som omhandler salget og ombygningen af restauranten. 

Bestyrelsen er derfor også meget uforstående og undrende over, hvorfor at der ikke sket noget som Claus 

havde lovet. Normalt går der under 3 mdr. med at få tinglyst sådan et salg. Ind til nu er det ikke tinglyst 

noget i Claus Kruse navn. Om salget af restauranten er gået i orden, eller hvem der er den retmæssige ejer 

af bygningerne.  

 

På vegne af foreningens bestyrelse 

Formand Tom Vodstrup. 

  

  

 

                  

                    

 

 

 

 


