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Dagsorden  



• Bestyrelsen foreslår Henning Petersen, hus 20/21 

Valg af dirigent  



 

Formandens beretning  
+ projekt status 



På den første arbejdsdag efter sidste år 
generalforsamling, kom vi godt igang med at skære 
brædder ud til kasserne.  

 

Ved de efterfølgende arbejdsdage, var fremmødet 
ikke stort nok til at vi fortsatte bygningen af 
inddækningerne. Områdets generelle 
vedligeholdelse havde større prioritet. 

 

Jane og Hartvig, hus 22, har efterfølgende samlet 6 
inddækninger og vil gerne, sammen med andre 
ejere, arbejde videre med bygningen af 
inddækningerne.  

Blomsterkrukker/inddækning 



Vi har fået mange positive 
tilkendegivelser vedrørende udtynding 
af skovområdet.  

Et flertal af husene i nord, har nu 
havudsigt, enten fra terrassen eller 
altanen. 

Skovområdet ved stranden udtyndes for at give 
havudsigt til beboerne i nord 



Aftale med gårdejeren 

Vi har fået en aftale med gårdejeren om 
pleje af arealet mellem “skov” og strand. 



Badebroen er opsat! 
 
Skiltning mangler – klar ultimo april 
 
Prisen blev ca. 125.000 kr. 
Frilufts Rådet yder støtte på 50.000 kr. 
Nordea Fonden yder støtte på 25.000 kr. 
 
Stor tak til brobisserne: 
John, hus 8 
Finn, hus 37 
Preben, hus 52 
 

Badebro 



Designmanualen er opdateret 
med de ændring og tilføjelser der 
blev vedtaget på sidste 
generalforsamling. 

Designmanualen 



Ansøgningen ligger i øjeblikket hos Naturstyrelsen, som skal ansøges 
p.gr. af 300 meter strandbeskyttelseslinie. 

Herefter skal ansøgningen behandles af Guldborgsund Kommune vedr. 
zonetilladelsen og byggetilladelse. 

Der er lang behandlingstid, specielt i Naturstyrelsen, og vi håber at 
have alle godkendelserne efter sommerferien. 

 

Cykel opbevaring 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indkørsel 

1 20 18 Hybenbuskene skal have bedre vækstbetingelser - ny jord og gødning 

2 36 2 Nye og pænere skilte. John hus 8, kan levere 

3 32 6 Fjerne flagstængerne 

4 21 13 Asfalten på hjørneområdet fjernes helt eller delvis og erstattes med græs, træer og buske 

5 26 11 Erstatte store sten med beklædte blomsterkrukker 

6 35 3 Beskære buske der vokser op i træerne 

7 8 30 Bom og kamera ved indkørsel 

  
  

Vedligeholdelse af området 

8 30 8 Konstruere en stor kompostbeholder 

9 28 10 Indkøb af flismaskine (5.000-15.000 kr.) 

10 27 10 Græs arealer mellem husene skal klippes torsdag/fredag, så der er pænt når husejerne kommer på weekend 

11 35 3 Opsparingspulje i budgettet til kommende asfaltarbejder (10.000 kr./året) 

12 21 16 Fliser på stien (stien ud mod havnen) mellem hus 11 og 12 

13 15 22 Fliser på stierne ud mod vandet 

14 27 10 Mere synlighed omkring viceværtens arbejdsopgaver. F.eks. en skematisk plan 

 

Afstemnings skemaet - status 
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 Opgaven er udført 

 Der arbejdes på opgaven 

 Flertal imod opgaven 



  
 

  

Beplantning 

15 24 14 Blomsterkrukkerne beklædes med klinktræ eller komposit træ. (20.000-40.000 kr.) 

16 36 2 Enkelte blomsterkrukker fjernes, da de ikke har en funktion.  

17 35 0 Alle krukker med vandhaner fjernes. 

18 20 16 Nyt bed etableres mellem hus 17 og P plads. 

19 34 3 De bede og hække hvor planterne har svært ved at gro, skal have jordforbedring og gødning.  

20 26 11 Der skal udfærdiges en plejeplan for områdets vegetation. En specialist tages med på råd. 

21 27 9 Ligesom i statsskovene, skal vores tætte skovområder udtyndes for at give plads og lys til blivende træer. En specialist tages med på råd. 

22 28 8 Krydderurte højbed etableres ved grillplads. 

23 34 4 Flere træer skal opstammes, nedre skud fjernes, Især ved grillplads og ved æbletræs områderne. 

24 33 5 Der plantes flere træer ganske få steder. 

25 31 4 Træerne langs indkørselsvejen skal rettes op til lodret position. 

26 27 9 Der plantes enebær buske på volden  

   

  

  
  

Aktiviteter 

27 28 10 Tennisbanen skal vedligeholdes bedre.  

28 37 1 Gammel grus og rødder fjernes fra Petanque banen. Nyt grus fyldes på banen. 

29 18 17 Minigolfbanen skal flyttes til det asfalterede område syd for tennisbanen. 

30 38 0 Legepladsens træværk skal vedligeholdes. 

31 28 8 

Fælles grillområde: Der fabrikeres et nyt rustfrit stål gitter til eksisterende grill. Træværket på eksisterende bord/bænke sæt skal 
vedligeholdes eller udskiftes. Der laves et højbed med krydderurter. Lave bålsted. Indkøb af grill-pejse, som ved havnens grill område. Der 
skal plantes hæk som i Piil’s planer. Der skal opføres en pavillon bag træerne, som er forbundet til grillområdet med en sti gennem 
træbeplantningen.  

32 23 11 

Vi har et ønske om fællescykler. Måske vil nogle beboere donere deres cykler til fælles brug, måske skal der indkøbes cykler til fælles 
brug. Vedligeholdelse af cykler foretages på arbejdsdagene. 

33 20 6 

På sigt indkøbes en multibane. En bane som kan bruges til forskellige sportsgrene som fodbold, basketball, tennis, håndbold. Multibanens 
placering kan være nord for tennisbanen, der hvor minigolf ligger i dag. 

34 29 5 Etablering af natursti natursti på campingområdet, med naturredskaber og bord/bænke sæt.  

35 29 6 Bænk/bord sæt sættes op i frugtplantagerne.  
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Fælleshuset 

36 29 9 

Fælleshuset udbygges på sydsiden til cykelopbevaring (17.500 kr. ved selvbyg på arbejdsdage) (70.000 kr. ved ekstern tømrer) 
arbejdsgruppen anbefaler selvbyg 

37 29 9 Fælleshuset udbygges på nordsiden til opbevaring/lager 

38 25 12 Fælleshuset udbygges på østsiden til stillads og tagsten 

39 26 12 Der etableres toiletforhold toilet forhold til legepladsgæster. Fællesnøgle giver adgang til toilet april-oktober. 

40 19 19 Vaskeri flyttes. 

41 19 19 

Fælleshuset ombygges. Vægge og lofter tages ned. Der laves et stort rum med loft til kip, med ovenlysvinduer. Der etableres en 
køkkensektion i nord/vest siden af rummet. Fællesrummet kan bruges til mødelokale og selskabslokale, udelukkende for ejerne.  

 
 
 
  

  

Strandgrunden 

42 31 6 

Vi har en unik beliggenhed og husene i den nordlige del af området, skal også have vandudsigt. Skovområdet ml. stranden og Vestre 
Strand (vejen) skal ryddes. 

43 33 5 Badebro/flydebro etableres (35.000 kr.). Broen kan udvides både i længden og bredden. 

44 25 13 Beach-volley bane etableres i den nordlige del af strand arealet, tættere på vandet. (20.000-25.000 kr.) 

45 28 8 Vi laver aftaler med lokale kunstnere om udstilling af deres udendørs værker, for egne omkostninger og ansvar. 

 
  

  

Diverse 

46 22 14 

Fælles aftale om internetdækning. Vi kunne bestille en god forbindelse (stor båndbredde) ind til et centralt knudepunkt, og deles om 
forbindelsen via telefonlinjerne i de enkelte huse.  

47 26 6 Høre Yousee om en fællesløsning med gode rabatter via antenneforbindelsen. 

 
  

  

Campingområdet 

48 26 11 

Græsarealet mellem bommen ind til campingområdet og minigolfbanen, skal gøres tilgængelig for campingvogne og telte. Arealet må kun 
benyttes af ejere og ejeres gæster når ejere bor i husene. Max. 3 overnatninger. Ingen el og vand. Må kun bruges til overnatning, ikke 
ophold. 

49 32 5 Lave stier i ”campingområdet” – evt. bare en sti der bliver slået med græsslåmaskine 3 gange årligt – ikke fliser!  

50 28 8 Der skal etableres en natursti på campingområdet, med naturredskaber og bord/bænke sæt. 
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51 33 3 

Når nye ejere ankommer til ferieparken, skal formanden opsøge disse med en god flaske vin og byde dem velkommen og give gode råd 
og informationer. Disse informationer skal indeholde: Hjemmeside adresse, viceværtens tilknytning til ferieparken, Fælleshus og vaskeri, 
Arbejdsdage, Måleraflæsninger, Affalds regler, Design Manual 
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PowerNet: 

 

Vi har besluttet at tilbyde en løsning, hvor vi benytter såkaldte “Direct Links” idet der 
kun er netværk et sted på området. Den traditionelle løsning på dette, vil være, at 
“bridge” dækningen ud på området, men denne teknologi har den ulempe, at hver 
gang der foretages et hop eller en bridging, bliver båndbredden halveret.  

 

PowerNets løsning giver den fulde båndbredde hele vejen. Løsningen virker nemlig 
som en punkt-til-punkt forbindelse der transporterer dækningen uforstyrret hele 
vejen ud til Acces Pointet, og derved giver fuld båndbredde.  

 

Vi vil “skyde“ fra den 18 meter høje mast, og ud til 5 punkter nede mellem husene. 
Her vil vi så formidle dækningen videre via lokale Access Points.  

Trådløst internet til alle husene 



100 Mbit/20 Mbit trådløst WI-FI. 

  

Etablering af distributionsanlæg: 45.000 kr. 
  

Leje af lift: 5.000 kr.  

 

Årlige omkostninger 100 Mbit/20 Mbit 
forbindelse: 5.538 kr.  

 

Trådløst internet 





Poul arbejdsopgaver er i årets løb rettet til, så vi har opnået betydelige 
besparelser. 

 

2012: 95.040 kr. 

2013: 82.360 kr. + 21.093 kr. (ekstern græsslåning) 

2014: 76.560 kr. 

Poul’s arbejdsopgaver 



• Strandeng stykket mellem ”skov” og vand 

• Blomsterkasser 

• Cykelskur 

• Internet 

Bestyrelsens projekt prioriteter 



Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, 
herunder forslag til fordeling af årets resultat.  
 















Bestyrelsen anbefaler uændret fællesbidrag i 2015-16, dvs. 2.500 kr. 
pr. kvartal pr. hus. 

 

Fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende 
regnskabsår. 
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Budget for det løbende regnskabsår forelægges 
generalforsamlingen til godkendelse.  









Bestyrelsen har speedet op for processen vedr. vedtægtsændringer. 

De 3 næste år foreslåes hensættelser til omkostningerne, således at vi 
måske allerede i 2017 kan få nye vedtægter. 

Der skal nedsættes en gruppe, der sammen med advokat og 
bestyrelsen sammensætter nye vedtægter. 

Vedtægtsændringer 



• I øjeblikket består vedtægterne af et gammelt sæt vedtægter + tillæg til vedtægter der indeholder et hav af 
ændringer, ophævelser og tilføjelser. Vi bør have ét sæt vedtægter der let kan læses. 

 

• Gedser Feriepark er ikke en feriepark. Mange tyske lejere misforstår ordet feriepark, og regner med at området 
et udstyret med swimmingpools, spillehaller, restauranter mm. Der skal arbejdes på at finde et nyt vejnavn. Alle 
kan byde ind med forslag til navne, og vi kan så finde det helt rigtige navn ved en efterfølgende afstemning. Det 
skal naturligvis foregå i et parallelt samarbejde med Guldborgssund Kommune. 

 

• “Ejerlejlighedsforeningen Vestre Strand 2” er misvisende. Dels fordi vi ikke bor i ejerlejligheder og dels fordi 
Vestre Strand 2 ikke eksisterer. 

 

• Ejerforeningens sikkerhedsstillelse på 10.000 kr., rækker ikke langt ved en tvist. Den bør forhøjes til mindst 
30.000 kr. 

 

• Valgperioden for valg af bestyrelse, bør ændres til 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. 

 

Hvorfor nye vedtægtsændringer? 



Hele den nuværende bestyrelse er på valg  

 

Nuværende bestyrelse: 

Formand Tom Vodstrup Hus 47 (villig til genvalg) 

Næstformand Per Fledelius, Hus 38 og 40 (villig til genvalg) 

Kasserer Anne-Marie Sejer, Hus 18 (villig til genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Jane K. Hermansen, Hus 22 (ikke villig til genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Jacobsen, Hus 11 (villig til genvalg) 

 

Valg af bestyrelse 



Nuværende suppleanter er: Søren Nielsen, Hus 14 og 19 (villig til 
genvalg som supl. eller til valg til bestyrelsen)  

 

Flemming Kristensen, Hus 9 og 46 (ønsker ikke genvalg som supl.) 

 

Valg af 2 suppleanter 



Nuværende revisor er Hanne Stysiek, Hus 35 (er villig til genvalg) 

 

Valg af revisor 



Nuværende revisorsuppleant er: Preben Kristensen, Hus 52 (villig til 
genvalg) 

 

Valg af revisorsuppleant 



10-1 

Forslag fra Steen og Marianne Vilquin Hus 39 

Forslag: ”Navnet Gedser Feriepark ændres til Gedser 
Strandpark.” 

Forslaget ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen d. 12/4-
2015. 

 

Indkomne forslag 



10-2 

Forslag fra Steen og Marianne Vilquin Hus 39 

Forslag: ”Hækkene rundt om vores bolig, klipper ejeren selv. De 
penge, der dermed spares, skal så øremærkes på forskønnelse 
af området.”  

Forslaget ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen d. 12/4-
2015. 

 

Indkomne forslag 



10-3 

Forslag fra Steen og Marianne Vilquin Hus 39 

Forslag: ”Alle honorarer til bestyrelsen, skal godkendes af den 
ordinære generalforsamling”. 

Forslaget ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen d. 12/4-
2015. 

 

Indkomne forslag 



10-4 

Forslag fra Steen og Marianne Vilquin Hus 39 

Forslag: ”Årsregnskab til generalforsamlingen udsendes 
samtidigt med indkaldelsen.” 

Forslaget ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen d. 12/4-
2015. 

 

Indkomne forslag 



10-5 

Forslag fra Steen og Marianne Vilquin Hus 39 

Forslag: ”Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes, så der 
er 1 måned til at fremsende forslag til generalforsamlingen og 
ikke som nu 14 dage. (Der kan jo være nogle, der er på ferie).” 

Forslaget ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen d. 12/4-
2015. 

 

Indkomne forslag 



10-6 

Forslag fra Steen og Marianne Vilquin Hus 39 

Forslag: ”Montering af en lampe i skralderum med føler, så den 
kun lyser, når man er der ude i rummet.” 

Forslaget ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen d. 12/4-
2015. 

 

Indkomne forslag 



 

Eventuelt 


