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 Kære husejere. 

Det meste af Danmark er ved at gå på ferie. Vejret har også været helt 

usædvanligt godt med en maj og juni, som sjældent er set. Nu håber vi bare 

at solen bliver ved med at skinne på vores dejlige og skønne feriehuse. Vi 

har fået klippet vores hække, og midt i juli bliver græsengen slået, så der 

igen bliver udsigt ud over havet. Der vil løbende blevet klippet og beskåret 

på vores grønne arealer i gemmen sommeren og efteråret, så der kommer til 

at se fint ud på vores område.      

Et af Bestyrelsens projekter er at vi alle skal have elektroniske vandmåler, 

som også var et punkt på vores generalforsamling og vandmålerne sættes op 

i løbet af efteråret. Det betyder at vi skal have adgang til jeres huse, da vi 

skal ind og skifte jeres vandmåler ud. Vi har fået et tilbud fra Sonny VVS. 

Hvis de kan samle mere end 8 huse ad gangen så bliver prisen for at få 

monteret den nye vandmåler 350,00 kr. mellem 4 og 7 huse ad gangen, er 

prisen 450,00 kr. mellem 1 og 3 huse, er prisen 600,00 kr. derfor er det 

vigtigt at vi for adgang til så mange huse som muligt, så udgiften kan holdes 

nede. Bestyrelsen er blevet enige om at betale udgiften op til de 450,00 kr. 

resten står husejeren selv for. Der skal værre fri adgang til de vandmålere 

som skal udskiftes, ingen skabe eller lignende, må stå foran vandmåleren. 

Hvis vi af en eller anden grund ikke får adgang til at få skiftet jeres 

vandmåler, vil der blive pålagt den enkelte husejer et årligt aflæsningsgebyr 

på 500,00 kr.  

I kan selv værre tilstede når vandmåleren skal udskiftes, eller sende en nøgle 

til formand Tom Vodstrup, som så vil holde styr på opgaven. Jeres nøgler vil 

efterfølgende blive sendt tilbage. Vi håber på god opbakning fra alle husejer 

På forhånd tak,  

Bestyrelsen 

 

Åbent hus i Gedser Feriepark 

Som bestyrelse syntes vi, det er vigtigt at markedsføre vort område, dels for 

at gøre folk interesseret i at købe, eller leje et hus, eller at folk bare kan 

kigge forbi og møde os.  

Det er for os vigtigt, at der er liv i parken. Det mener vi, vil være til gavn for 

os alle, og det skal også gerne være med til at understøtte en fornuftig pris 

på husene. 

Det er derfor besluttet, at vi igen i år åbner for besøgende til Gedser 

Feriepark.  

Her vil enkelte huse være åbne, og alle interesserede kan få en rundvisning i 

området. Bestyrelsen vil være der den dag. 

 

Der er åbent hus den 11. august fra kl. 13 til kl. 16. Såfremt der er nogle af 

jer, der gerne vil vise jeres hus frem, er muligheden her. 

Vi har i år lagt det samtidig med Gedser Fyrfestival, hvor der kommer 

mange mennesker til byen, både fra Danmark og Tyskland. Der er annonce i 

brochureren for Gedser Fyrfestival både på dansk og tysk. 

 

Sidste år havde vi som beboer en dejlig og hyggelig aften sammen. Dette vil 

vi gerne gentage. Derfor vil bestyrelsen arrangere fællesspisning den 11. 

august ved fælleshuset. 

 

Programmet for en dejlig aften ser sådan ud: 
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Vi mødes ved fælleshuset kl. 18.00  

Bestyrelsen er værter, varmer grillen op, samt  arrangerer "festlokalet".  

Måske vi får brug for få ekstra stole.  

Det eneste, der skal medbringes er egen drikkevarer, tallerkener og bestik.  

Af hensyn til indkøb, vil vi gerne vide om I vil være med, og hvor mange. 

Send en mail til Ingrid: Ingridmkris@gmail.com 

 

Vi håber, at se rigtig mange, og ser frem til en hyggelig aften.  

Det er altid godt vejr på denne tid. På gensyn 

      

Vandmålere 

Som vedtaget på generalforsamlingen, skal vi alle skal have elektroniske 

vandmålere som kan fjernaflæses. Vandmålerne sættes op i løbet af 

efteråret.  

Det betyder at vi skal have adgang til jeres huse, da vi skal ind og skifte 

jeres vandmåler ud. Vi har fået et tilbud fra Sonny VVS. Hvis de kan samle 

mere end 8 huse ad gangen så bliver prisen for at få monteret den nye 

vandmåler 350,00 kr. mellem 4 og 7 huse ad gangen, er prisen 450,00 kr. 

mellem 1 og 3 huse, er prisen 600,00 kr. derfor er det vigtigt at vi for adgang 

til så mange huse som muligt, så udgiften kan holdes nede. Bestyrelsen er 

blevet enige om at betale udgiften op til de 450,00 kr. resten står husejeren 

selv for. Der skal værre fri adgang til de vandmålere som skal udskiftes, 

ingen skabe eller lignende, må stå foran vandmåleren. Hvis vi af en eller 

anden grund ikke får adgang til at få skiftet jeres vandmåler, vil der blive 

pålagt den enkelte husejer et årligt aflæsningsgebyr på 500,00 kr.  

I kan selv værre tilstede når vandmåleren skal udskiftes, eller sende en nøgle 

til formand Tom Vodstrup, som så vil holde styr på opgaven. Jeres nøgler vil 

efterfølgende blive sendt tilbage. Vi håber på god opbakning fra alle husejer 

På forhånd tak. 

 

El målere 

Der etableres elmålere for hvert hus i fælleshuset. Disse elmålere kan 

fjernaflæses. 

De gamle bimålere i husene, lader vi være. Efter de nye elmålere er sat op i 

fælleshuset, bruges de gamle bimålere ikke længere til foreningens 

aflæsning. De kan dog stadig bruges til afregning i udlejningshusene. 

De fjernaflæste tal, kommer til at danne grundlag for el afregning i 2019. 

 

Ny adresse/vejnavn 

Som nævnt på generalforsamlingen, vil vi ændre vejnavnet fra Gedser 

Feriepark til Vestre Strandhuse. 

Hvad er grunden til at ændre vejnavn? Der er flere grunde til det. 

-Gedser Feriepark er ikke længere en “feriepark”. 

Mange tyske lejere mistolker ordet “feriepark”, og regner med at området er 

udstyret med swimmingpools, spillehaller, restauranter mm.  

-Da ferieparken i sin tid blev etableret, havde området én adresse, nemlig 

Vestre Strand 2. Posten blev afleveret i administrationsbygningen/ 

restauranten. 

Efter ejerforeningen blev dannet, fik vi vejnavnet “Gedser Feriepark” og 

husene fik adresser, eksempelvis Gedser Feriepark 59. Disse addresser er 

også brugt i skødet og på skattebilletten. 

Adressen Vestre Strand 2 spøger dog stadig i nogle administrationer, 

eksempelvis YouSee. Her skal man oplyse adressen Vestre Strand 2 + 

lejlighedsnummer (husnummer), hvis man f.eks. vil have udviddet TV 

pakke eller fejlmelde. 

I vedtægterne hedder foreningen: Ejerlejlighedsforeningen Vestre Strand 2, 

Gedser” 

Problemet er bare at Vestre Strand 2, jolleforeningen og fiskeklubben ved 
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lystbådehavnen´s adresse. 

 

Der er altså en del forvirring omkring de to addresser, og det vil vi gerne 

rette op på ved at få et nyt vejnavn. 

Guldborgsund Kommune er villige til at ændre vejnavnet til Vestre 

Strandhuse, men kun hvis alle beboere er indforstået. Bestyrelsen er igang 

med en underskriftindsamling, men er der blot èn der ikke ønsker ændring af 

vejnavnet, kan det ikke lade sig gøre. Bestyrelsen fornemmer at der er 

samlet opbakning til ændring af vejnavnet. 

 

Fliseopretning 

Den planlagte fliseopretning, er ikke afsluttet som planlagt p.gr. af meget 

regnfuldt vejr i det tidlige forår. 

I øjeblikket er det perfekt vejr til fliseopretning, men vi vil ikke have 

larmende maskine og opbrudte flisegange i højsæsonen, og har udskudt 

arbejdet til efter uge 42. 

 

Arbejdsdag 

Næste arbejdsdag afholdes lørdag d. 18. august 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. 

Tilmelding til Tom på e-mail: tomvodstrup@hotmail.dk  eller tlf: 26771978 

 

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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