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 Kære husejere 

Det varer ikke længe før foråret banker på. Fugleflokke trækker forbi vores 

område på deres rejse nordpå og blomsterne på rosenbedene springer ud og 

udsender de dejligste dufte. 

Vi kan næsten ikke vente på at en ny sæson begynder. 

 

Generalforsamling 

Søndag d. 22. april afholdes generalforsamling i Gedser medborgerhus. I 

henhold til vedtægterne, udsendes endelig dagsorden med regnskab og evt. 

forslag til generalforsamlingen, senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Vi gør opmærksom på at forslag til generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts 2018. 

 

Bekæmpelse af muldvarper 

Muldvarperne har sat deres præg på landskabet i Gedser Feriepark. Små 

bunker af jord kan ses overalt. Det er ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen vil 

derfor indgå et samarbejde med en anden leverandør af 

muldvarpebekæmpelse. 

 

Fliser 

Fliseopretningen er påbegyndt i ferieparkens nordlige ende, men er ikke 

afsluttet i 2017 som forventet. Når vejret bliver lidt bedre, fortsætter 

arbejdet. 

 

Lovestorm 

Lolland-Falster Lovestorm er en Facebook gruppe med 26.100 medlemmer. 

I gruppen debatteres, deles viden, informationer og billeder. I uge 3 var der 

fokus på Gedser. I den forbindelse undlod vi da ikke at gøre opmærksom på 

vores lille paradis, ved at dele billeder og tekster. 

Hvis I har en Facebook konto, kan det kun anbefales at melde sig ind i 

Lolland-Falster Lovestorm gruppen, ikke mindst for at få oplysninger om 

arrangementer på sydhavsøerne. 

 

Badebroen opsættes   

Badebroen opsættes lørdag d. 7. april 2018 

 

Arbejdsdag 

Årets første arbejdsdag afholdes lørdag d. 21. april 2018, men før vi går i 

gang med opgaverne, skal badesæsonen startes, og mon ikke formand Tom 

og andre forårskåde vandhunde, tager turen ud ad broen for at gå i det friske 

vand. 

Vi mødes ved badebroen kl. 9.00 

 

Andre vigtige datoer 2018 (sæt kryds i kalenderen) 

26. maj 2018 - fælles arbejdsdag  

18. august 2018 - fælles arbejdsdag 

13. oktober 2018 - fælles arbejdsdag 

27. oktober 2018 – badebroen tages op 

 

Hilsen Bestyrelsen 
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Bestyrelsen 

 

 

Formand 

Tom Vodstrup 

Hus nr. 47 

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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