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 Kære husejere 

Vinteren har endnu en gang vist sig fra den milde side. Vi har ikke 
oplevet mange dage med minus grader, til gengæld har det været 
meget blæsende og vådt. Derfor er det også glædeligt at se, at vores 
afvandings kanal kunne følge med. Vi har også haft det årlige eftersyn 
af kanalen, og alt ser fint ud. Nu glæder vi os bare til et dejligt forår, så 
der kan komme gang i diverse aktiviteter.  

Hus no. 1 er solgt pr. 1. februar, og vi byder de nye ejere velkommen i 
foreningen.  
Det er med beklagelse at bestyrelsen kan meddele at Søren Nielsen i 
starten af december, er udtrådt af bestyrelsen. Søren har svært ved at 
finde tid til bestyrelsesarbejdet, pga. et øget arbejdspres i sin 
virksomhed. Som første suppleant indtræder Ingrid Kristensen i 
bestyrelsen i stedet for Søren Nielsen.  

 
Ordinær generalforsamling 

I uge 11, vil I modtage en indkaldelse til generalforsamlingen. 
For at spare porto, indkalder vi til generalforsamlingen pr. e-mail. De 
få der ikke har e-mail, modtager indkaldelse med posten. 
Generalforsamlingen foregår ligesom sidste år, i GEDSER IDRÆTS 
OG MEDBORGERHUS, Skråvej, Gedser, søndag d. 10. april, kl. 

9:30. Efter generalforsamlingen tilbydes smørrebrød. Ønsker I at 
deltage i frokosten, skal I tilmelde jer hos Anne-Marie, mobil: 
21802801 eller e-mail: am.sejer@gmail.com, senest d. 4. april 2016 
 
YouSee analoge TV kanaler er lukket 

Næste gang du kommer til Gedser, kan du måske ikke se TV. Det kan 
være fordi YouSee har lukket for de analoge kanaler (gammeldags 
signal distribution). I dag foregår det hele digitalt, og derfor skal du 

også have en digital modtager for at se TV. Det kan enten være en 
digital boks til kabel TV du slutter til dit gamle TV, eller det kan være 
en digital modtager i dit nyere fladskærms TV. 
Det er vigtigt, hvis du anskaffer nyt TV eller digital boks, at den/det 
kan modtage DVC signaler i HD format. "HD ready" er ingen garanti 
for at du kan modtage kabel TV. 
Har du problemer med at modtage TV signaler, hjælper Per Fledelius, 

hus 38, gerne med råd og vejledning. 
 

Badebroen 

Badebroen opsættes lørdag d. 2. april.  
Det er første gang vi selv sætter badebroen op, så vi har ikke rigtig 
føling med hvor lang tid det tager. Bliver vi ikke færdige d. 2. april, 
fortsætter vi med opsætningen på arbejdsdagen d. 9. april. 
 

TV East 

På initiativ fra vores helt egen PR chef, Ingrid, var Ingrid og Preben, 
hus 52, Tom, hus 47, samt Per, hus 38, på besøg hos TV East i 
Vordingborg, i starten af februar. 
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TV East søger repræsentanter i deres sendeområde, der kan tippe TV 
stationen med historier og nyheder. Hver dag sendes indslag fra seerne 
i de regionale 19:30 nyheder, og det er en fantastisk mulighed for at 
gøre opmærksom på vores område, hvis vi kan levere nogle 
interessante historier, meget gerne med video eller billeder. Intet er for 

stort eller for småt. Alle historier fra hverdagen er velkommen. Har I 
gode ideer til et TV indslag, kan i læse mere her, eller kontakte Ingrid, 
Preben, Tom eller Per. 
http://www.tveast.dk/tip-os 
 
 

Arbejdsdage 2016 

Sæt kryds i kalenderen: 

 Lørdag d. 9. april 2016 

 Lørdag d. 28. maj 2016 

 Lørdag d. 25. juni 2016 

 Lørdag d. 20. august 2016 

 Lørdag d. 15. oktober 2016 
 
Næste fælles arbejdsdag er lørdag d. 9. april, hvor vi mødes ved 

fælleshuset kl. 9:00. 
 
Til frokost serveres smørrebrød fra Havnekroen.  
Er det stemning for det, mødes vi til fællesspisning om aftenen. 
 
Tilmelding til arbejdsdag hos Tom, mobil: 26771978 eller e-mail: 
tomvodstrup@hotmail.dk  

 
Har du lyst til at være arbejdsformand på en af vores fælles 
arbejdsdage, så kontakt bestyrelsen. 
 
 
Hilsen Bestyrelsen 
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Bestyrelsen 

 

Formand Tom Vodstrup  

Hus nr. 47 
Birkelyparken 64, 2670 Greve 
Mobil: 26 77 19 78 
E-mail: tomvodstrup@hotmail.dk 
 
Næstformand Per Fledelius 
Hus nr. 38/40 

Tvedvangen 254, 2730 Herlev 
Mobil: 30 79 39 83 
E-mail: per@fledelius.dk 
 
Kasserer Anne-Marie Sejer 
Hus nr . 18, 
Viemosevej 84, 2610 Rødovre 
Mobil: 21 80 28 01 

E-mail: am.sejer@gmail.com 
 
Sekretær Bjarne Jakobsen 
Hus nr. 11, 
Torkilstrupvej 16, Torkilstrup,  
4864 Eskilstrup 
Telefon: 54 43 32 10 

Mobil: 21 69 13 82 
E-mail: bj@dm.dk 
 
Bestyrelsesmedlem 
Ingrid Kristensen 
Hus nr. 52  
Jersie Solvænget 9 

2680 Solrød Strand 
Mobil: 29 89 43 85 
E-mail: ingridmkris@gmail.com 
 
Bestyrelsessuppleant  
John Vendelbo 
Hus nr. 8 
Ådalsvej 6 

3600 Frederikssund 
Mobil: 28 70 73 41 
E-mail: johnvendelbo@gmail.com 
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