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 Kære husejere. 

Først en stor tak for en rigtig god generalforsamling søndag d. 22 april, med 

god stemning fra starten. Det er altid dejligt når det forgår i en positiv ånd. 

Bestyrelsen vil gerne takke Henning fra hus 20, som tog opgaven som 

dirigent med god ro og orden under hele mødet. Det var færre fremmødte 

end ved tidligere generalforsamlinger. Bestyrelsen tager det som et positivt 

tegn. Vi kunne også mærke at der er stor opbakning omkring det arbejde 

som bliver udført.  

Bestyrelsen har fået mange gode opgaver, som vi skal i gang med i løbet af 

2018. De opgaver som vil blive prioteret er at få færdig gjort omlægning af 

flisegange – elektronisk vand og el-måler – se om det er muligt at opsætte 

trampolin på vores fælles areal – navneskift fra Gedser Feriepark til Vestre 

Strandhuse, samt afholdelse af åben hus lørdag den 11. august. Nærmere 

information herom. 

Bestyrelsen er konstitueret og rollefordelingen er den samme som før 

generalforsamlingen. Se rollefordelingen i slutningen af nyhedsbrevet.    

Nu hvor vinteren er helt væk i vores tanker, og foråret er rigtigt godt i gang, 

så kan man næsten ikke vente til at sommeren vælter ind over vores dejlige 

feriepark. 

Lørdag d. 21. april var der arbejdsdag, men inden arbejdsdagen gik i gang, 

var der åbning af badesæsonen hvor formand Tom med et stort følge gik i 

vandet. I år var vejret med os, men efter en lang vinter lå vand temperaturen 

kun på ca. 6 – 7 grader. Til trods for det, blev det til en god svømmetur.  

Derefter gik vores arbejdsdag i gang, og der var som altid en god stemning 

blandt de fremmødte. Der blev gået til makronerne, som altid. Der blev 

ryddet op div. steder – tennisbanen fik sat net op – flagstængerne fik 

vimplerne i toppen, der blev lavet en faskine ved vores cykelskur. Om aften 

havde vi den sædvanlige fællesspisning, hvor der blev hygget, og hvor der 

var god stemning og godt humør. 

Nu hvor der er så mange som ønsker at gøre en indsats for vores dejlige 

område, så feieparken 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 afvaskning af facader og tag samt udvendig oprydning efter 

vinteren. 

      

Arbejdsdag 

Næste arbejdsdag afholdes lørdag d. 26. maj 2018. 

Vi mødes ved fælleshuset kl. 9:00 

Ved 13 tiden spiser vi frokost (smørrebrød fra Havnekroen) 

Er der stemning for det, er der fællesspisning/grill om aftenen. 

 

Benny, hus 26 og Per, hus 38, er dagens sjakbajser. 

Tilmelding til Per på e-mail: per@fledelius.dk eller tlf: 30793983 

 

Opgaver på arbejdsdagen: 

Bygge hylder i nyt skur 

Feje gulv i nyt skur 

Flytte trævarer fra cykelskur og garage til nyt skur 

Trappe på østsiden af cykelskur etableres 

Opretning af blomsterkrukke beklædning 

Snore på flagstængerne surres rundt om stangen så de ikke støjer 
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Petanque banen luges 

Blomsterkrukker luges for ukrudt 

Fortsat renovering af nyt vaskerum 

Inddækning af tag på nyt skur 

Træflis omkring frugttræerne 

Træflis på stierne mellem bebyggelse og strandeng 

Klippe græs på legepladsen 

Klippe græs mellem træerne ved fælleshuset 

 

I er velkomne til at foreslå opgaver vi har overset! 

 

 

Rensning af tag 

På bestyrelsesmødet blev foreslået at de der ønskede rensning af taget, 

hjælper hinanden. Når udstyret er på plads, tager det max. ½ time pr. hus. 

Hvis vejret tillader det (ikke for meget vind og tørvejr), foreslår vi søndag d. 

27. maj 

De enkelte husejere skal blot købe en dunk tagrens, hos Harald Nyborg 

https://www.harald-nyborg.dk/p1260/nilfisk-tagrenser-kemi-5-liter til 87 kr. 

 

 

Andre vigtige datoer 2018 (sæt kryds i kalenderen) 

11. august 2018 - åbent hus 

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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