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 Kære husejere. 

Her er lidt nyt fra bestyrelsen. 

Så gik sommeren for denne gang, og sikken en af slagsen. Den mest solrige i 

mands minde, vi så næsten ingen regn i 4 mdr. Vi håber at alle har fået max 

ud af at være i ferieparken, også de husejer som lejer deres huse ud. Der har 

også været rigtigt god mulighed for at få malet og renset tage samt anden 

vedligeholdelse af husene. Nu hvor efteråret er kommet ind over os, og de 

mørke aftener nærmer sig, er der også rig mulighed for at være i 

Ferieparken. Det er her hvor vi kan se alle de dejlige farver som naturen 

giver os. 

Vores arbejdsdag d. 18 august gik rigtigt godt, vi fik ryddes op på 

værkstedet og alt vores træ som lå i cykelskuret blev flyttet ind i vores nye 

tilbygning. Der blev lagt nye fliser i vores nye vaskerum samt kantskæring 

og fejning af flise gange i den nordlige ende. Der blev også beskåret og 

opstammet træer. Alt i alt en dejlig dag som sædvanlig. Stor tak til dem som 

deltog på arbejdsdagen.    

Som I sikkert ved er vi i gang med at få vores vandmåler udskiftet, de første 

28 huse er blevet udskiftede i uge 38. der kommer en ny omgang mandag d. 

15. okt., uge 42, her er der også rigtige mange som er med på vognen. De 

husejer som vi ikke har hørt fra endnu, vil vi gerne opfordre til at kontakte 

Tom Vodstrup på mail eller tlf. tomvodstrup@hotmail.dk tlf. 2677 1978.        

 

Restauranten 

Bestyrelsen har haft et møde med en interesseret køber. Køberen har store 

planer med bygningen, som han vil totalrenovere. Hans planer er at bygge 1. 

sal på de eksisterende bygninger. Projektet indeholder en meget stor 

privatbolig, to meget store ferielejligheder, 14 værelser med bad samt 

mødefaciliteter, aktivitetsrum og en mindre cafe til udlejning. Køberen 

ønsker at bruge materialer til husets beklædning og tag, der ikke er beskrevet 

i Design Manualen. Brug af ikke godkendte materialer samt anden 

anvendelse af huset end beskrevet i vedtægterne, kræver en advokats gode 

råd samt en vedtagelse på generalforsamling eller ekstraordinær 

generalforsamling. Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 

      

Yousee 

Vi har på det seneste haft en del udfordringer med ustabilt internet. 

Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud fra anden internet leverandør. 

 

Elmålere 

I december måned opsættes elmålere med elektronisk aflæsning. Målerne 

opsættes i elskabene i fælleshuset. De gamle målere i husene tages ikke ned. 

 

Aflæsning af elmålere 

Det er ved at være tid til den årlige måleraflæsning. 

Bjarne – hus 11 rundsender en reminder som sædvanligt.  

I år er det kun elmåleren du skal aflæse; men det er måske en god ide lige at 

aflæse vandmåleren også, hvis du ikke når at få den skiftet. 

Aflæsningen indsendes til Bjarne bj@dm.dk  senest d. 1. december 2018.  

Har vi ikke modtaget aflæsningstallene senest d. 1. december, forhøjer vi 

aconto betalingen og reguleringer sker først igen det efterfølgende år.  

Vi skal bruge aflæsningstallene, ikke forbruget. Det regner vi selv ud. 
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Badebro 

27. oktober 2018 - badebroen tages op 

 

Hjertestarter 

Det er heldigvis sjældent at hjertestarteren benyttes, og det betyder også at vi 

langsomt glemmer hvordan man yder førstehjælp.  

Jan, hus 46, vil fortælle os om hvordan man yder førstehjælp ved hjertestop, 

herunder brug af hjertestarter. 

Det er ikke et certificeret kursus, men en gennemgang af processen, så vi 

bliver mere fortrolige i forhold til at yde førstehjælp. 

Vi mødes ved fælleshuset lørdag d. 13. oktober kl. 14, efter arbejdsdagens 

frokost. 

 

Arbejdsdag 

Årets sidste arbejdsdag er på lørdag d. 13. oktober 2018, under Benny’s 

ledelse. 

Vi mødes ved fælleshuset kl. 9:00 

Ved 13 tiden spiser vi frokost (smørrebrød fra Havnekroen) 

Traditionen tro, runder vi sidste arbejdsdag af med at tage på Havnekroen kl. 

18. Foreningen betaler dagens ret (flæskesteg med rødkål + 1 øl/vand.  

Tilmelding til arbejdsdag, frokost og middag, hos Tom på e-mail: 

tomvodstrup@hotmail.dk  eller tlf: 26771978 

 

Opgaver på arbejdsdagen: 

Feje skraldeskure og skifte batterier i lamper  

Fejning og afvaskning af fælleshus 

Beskære vildskud på træer 

Oprydning på strand og strandeng 

Nedtagning af flag  

Nedtagning af tennisnet 

Rette græskanter af langs fliser i den sydlig del af ferieparken  

Fjerne ukrudt omkring frugttræer 

Beskæring af hybenroser mellem legeplads og minigolf 

Klippe og beskære stien langs jernbanen 

Fortsat renovering af nyt vaskerum 

 

 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tomvodstrup@hotmail.dk


Side 3 af 3 

 

Bestyrelsen 

 

 

Formand 

Tom Vodstrup 

Hus nr. 47 

Stetteager 1 

4140 Borup 

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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