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 Kære husejere 

Her er lidt nyt fra bestyrelsen. 

Allerførst en stor tak for en rigtig god generalforsamling, med flot 

deltagelse, og fint engagement fra deltagerne. Bestyrelsen glæder sig 

til at tage fat på den nye sæson med div. arbejdsopgaver.  

Sommeren er kommet og som altid, føles det rigtig godt i sjæl og krop.  

Lørdag d. 2. april satte vi badebroen op, vejret var med os. Det var 

lavvandet og der var heller ingen vind. Det var lidt spændende og 

udfordrende at sætte broen op, for vi havde ikke prøvet det tidligere. 

Heldigvis har vi nogle gode og strukturerede mænd blandt brobisserne, 

så de enkelte elementer blev mærket da vi tog badebroen ned sidste 

efterår. Hele broen var opsat inden frokost, og efter en velfortjent 

frokost, blev broen rettet til, og de sidste mangler udbedret.    

Lørdag d. 9. april var en rigtig god dag i ferieparken, med blå himmel 

og næsten ikke en vind. Vi åbnede bade sæsonen med en lille skarp til 

halsen, og derefter var der 3 personer som tog sig en dukkert i det 

dejlige klare, men noget kolde vand. Derefter startede vi vores 

arbejdsdag, hvor der blev gået til den med div. opgaver. Fælleshuset 

blev vasket ned – der blev arbejdet på at få de sidste blomsterkasser 

færdige, vaskede lamper og skilte af for alger samt ordnet ukrudt i div. 

blomsterkummer. Legepladsen blev ordnet, og nettet på tennisbanen 

blev sat op. Der blev også brugt en del kræfter på at få ryddet op og 

rette af ved vores haveaffalds plads. Per og Søren arbejdede på 

installation af internet. Vi sluttede dagen med lidt fællesspisning, og 

der var en god og hyggelig stemning. 

På arbejdsdagen d. 28. maj, skinnede solen og energien var i top for de 

fremmødte. Opbygningen af internettet fortsatte, der blev produceret 

flere blomsterkasser, store dele af fælleshuset blev malet, petanque 

banen fik nyt stenmel, blomsterkummerne blev efterfyldt med nyt 

barkflis og stien mellem hus 38 og 44 blev dækket af barkflis. Der blev 

opsat nye mål på fodboldbanen.Vi sluttede arbejdsdagen kl. 13 med en 

god frokost fra Havnekroen. 

Om aftenen var der fællesspisning, hvor vi grillede og hyggede os. 

Når der er så mange der ønsker at gøre en indsats for vores dejlige 

område, så ferieparken kan vise sig for den bedste side, vil bestyrelsen 

gerne opfordre de enkelte husejere, til at se på deres egne huse. Måske 

trænger huset til en afvaskning af facaden, maling og lidt oprydning. 

Vi ønsker at ferieparken skal fremstå pæn og ordentlig, da vi mener 
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det fremmer trivsel, udlejning og salg. 

Her i løbet af sommeren vil der blive gravet på vores område af 

Guldborgsund Forsyning. Grunden er den, at ejeren af ejendommen på 

Vester Have 5 gerne vil tilslutte sig hovedkloakledningen som går 

gennem ferieparken. Da hovedkloakken er offentlig og ejes af 

Guldborgsund Forsyning, er det også dem som betaler og 

vedligeholder kloakken. 

 

 

 

Internet 

Vi har opsat access point på 4 af 5 huse. Vi har stadig nogle 

udfordringer med at få forbindelse til nogle af de opsatte access points. 

Leverandøren af internetløsningen kommer til Gedser d. 24. juni, og så 

håber vi at det hele kommer op at køre. I får nærmere besked, når det 

hele virker. 

 

Hundegård 

Aktive husejere har med bestyrelsens velsignelse, indhegnet en del af 

campingarealet, for at have et område hvor hundene kan slippes løs. 

 

 

Arbejdsdage 2016 

Sæt kryds i kalenderen: 

 Lørdag d. 25. juni 2016 

 Lørdag d. 20. august 2016 

 Lørdag d. 15. oktober 2016 

 

Næste fælles arbejdsdag er lørdag d. 25. juni, 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. 

 

Der udsendes yderligere information i ugen op til arbejdsdagen. 

 

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 

John Vendelbo 

Hus nr. 8 

Ådalsvej 6 

3600 Frederikssund 

Mobil: 28 70 73 41 

E-mail: johnvendelbo@gmail.com 
 

Bestyrelsessuppleant  

Ingrid Kristensen 

Hus nr. 52  

Jersie Solvænget 9 

2680 Solrød Strand 

Mobil: 29 89 43 85 

E-mail: ingridmkris@gmail.com 

 

Bestyrelsessuppleant  

Benny Larsen 

Hus nr. 26 

Hulemosevej 26 

4760Vordingborg 

Mobil:40963064 

E-mail: rhbl@nyraad.net 
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