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 Kære husejere 

 

Nu hvor sæsonen er slut for i år, vil bestyrelsen gerne sige tak for året 2017. 

Vi håber I alle har haft en rigtig god sommer, selvom sommeren ikke har 

vist sig for sin bedste side i år, men sådan er den danske sommer en gang 

imellem. 

 

30 års jubilæum  

Vores 30 års jubilæum gik rigtigt godt. Det var en rigtig hyggelig dag med 

gode kager og kaffe, og den efterfølgende middag på stranden med åben ild 

faldt i god jord (sand) hos alle. Vi havde heldigvis godt vejr hele dagen.  

Selv om der var lavet et stort stykke arbejde fra jubilæumsudvalget side, så 

lykkedes det ikke helt at få tiltrukket folk fra Gedser og omegn til 

Ferieparken. Bestyrelsen vil igen lave et ”åbent hus” arrangement til næste 

sommer, så vi kan lave lidt reklame for vores område. Det er dejligt at se der 

er kommet gang i salget at vores huse, samt at se de nye ejere har lyst til at 

deltage i vores arrangementer og tager ansvar for deres huse og vores dejlige 

område. 

 

Arbejdsdag 

Vi havde en rigtig god arbejdsdag lørdag d. 10. oktober med godt vejr, og de 

husejere som deltog, kom med rigtigt godt humør og der blev lavet rigtig 

meget. Der blev lagt fliser i vores nye tilbygning bag fælleshuset. Det som 

skal være vores nye vaskerum blev malet og der blev sat nye plader på 

væggene. Der blev fejet i vores skraldeskure og ryddet op på området.   

 

Påbud 

I februar 2017 udsendte bestyrelsen et brev til de husejere der ikke har 

overholdt de af generalforsamlingen godkendte regler beskrevet i 

vedtægterne og designmanualen. Der er flere ansvarlige beboere der har 

fulgt op på bestyrelsens påbud, og har rettet uregelmæssighederne. Desværre 

er der få ejere der ikke har reageret på bestyrelsens henvendelse, selvom der 

var givet en rimelig deadline. 

I flg. vedtægterne er det bestyrelsens opgave at sørge for reglerne 

overholdes, og vi arbejder videre med sagerne. 

 

Minigolfbanen 

Beboerne i hus 46 har på eget initiativ givet minigolfbanen en tiltrængt 

overhaling. Banerne er slebet ned, grundet og malet. Skiltet over indgangen 

til minigolfbanen er også shinet op. Minigolfbanen blev ”indviet” med en 

spontan turnering for de beboere der var i området søndag d. 8. okt. 

Stor tak til Christoffer, Rikke og Jan for indsatsen og arrangementet. 

 

Tilbygningen bag fælleshuset 

Tilbygningen er så godt som færdig. Friske beboere svingede sav og 

hammer i dele af efterårsferien, så nu mangler kun tagrende og lidt 

inddækning. Stor tak til Dorte og Søren, Bjarne, Preben, Finn, Carsten . 

Tilbygningen skal bruges til stilladser, byggematerialer m.m., og man har 
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adgang med fællesnøglen. 

 

Badebroen      

Badebroen blev taget op den 28. oktober af de såkaldte brobisser, eller 

Beach Boys, som Benny ynder at kalde holdet. Der var mødt 7 friske 

mandfolk op kl. 9,00 foran fælleshuset. Vejret var ikke det bedste. Der stod 

en strid blæst fra vest og bølgerne drillede også lidt, men efter bare 90 min. 

var badebroen oppe af vandet, og blev transporteret op til dens vinterhi. Det 

hele sluttede med en vel fortjent frokost på havnekroen.    

 

Fliser   

Fra uge 44 og nogle uger frem bliver vores flisegange lagt om i den nordlige 

ende af ferieparken, grunden er, at en del af fliserne ligger og vipper, og 

nogle steder er græsset vokset ind over fliserne. Den sydlige del af 

ferieparken vil få samme omgang i starten af det nye år.      

 

Maling og NSC koder 

Endnu en gang vil bestyrelsen opfordre husejerne til at få afvasket deres 

huse og malet i de rigtige farver. Flügger i Nykøbing ligger inde med de 

originale farver. Som lovet på vores generalforsamling har vi nu fået scannet 

farverne og lavet dem om til NCS koder som kan købes hos alle 

farvehandlere. 

 

Oxydrød U-149: S 5040-Y90R 

Skiffergrå S8000-N: S 7500 

Rådhvid U-580: S 0500 

Gul YO-140, OE-8 UM-5, BB-2, RO-2-0,9: Dyrup Y11 

Mineralgrå U-583: S2500 

Blå BB-118, BS-18,WW-80,YO-6, GW-2-0,9: S3020-B  

 

Hvis der er noget I er i tvivl om, kan bestyrelsen altid kontaktes. 

 

 

Vigtige datoer 2018 (sæt kryds i kalenderen) 

7. april 2018 - badebroen i vand 

21. april 2018 - fælles arbejdsdag 

22. april 2018 - generalforsamling 

26. maj 2018 - fælles arbejdsdag  

18. august 2018 - fælles arbejdsdag 

13. oktober 2018 - fælles arbejdsdag 

27. oktober 2018 – badebroen på land 

 

 

 

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 

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 

Elmelyparken 18, 2.10, 

2680 Solrød Strand 

Mobil: 29 89 43 85 

E-mail: ingridmkris@gmail.com 

 

Bestyrelsessuppleant 

Benny Larsen 

Hus nr. 26 

Hulemosevej 26 

4760Vordingborg 

Mobil: 40 96 30 64 

E-mail: rhbl@nyraad.net 
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