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 Kære husejer 

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et godt nytår, og håber I alle er kommet 

godt fra start i 2019 selv om det er lidt siden det blev 2019. Tiden går alt for 

hurtigt.  

Vinteren har indtil nu ikke været så slem ved os, og lad os håbe at foråret 

ikke lader vente længe på sig. Det er den tid på året hvor vi alle glæder os til 

at se alt springer ud, og det dag fra dag bliver lidt lyser, og de varmere vinde 

blæser ind over os. Det er ikke de store aktiverer der har været i ferieparken 

i løbet af vinteren. Bestyrelsen er klar til at komme i gang med de opgaver, 

som ligger og venter. Det er dejligt at se at der er gang i hussalget. Der har 

været en pæn aktivitet de sidste par år, lad os håbe at det forsætter. Det tyder 

på at nogle har fået øjnene op for vores dejlige sted. 

I bestyrelsen har vi haft lidt omrokeringer, grundet at Bjarne Jacobsen som 

var sekretær har solgt sit hus no. 11 og derfor er trådt ud af bestyrelsen. 

Endelig var det vores første suppleant Ingrid Christensen som skulle træde 

ind i bestyrelsen, men da Ingrid ønsker at prioritere sin fritid anderledes og 

ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen efter næste generalforsamling, blev der i 

stedet for peget på Benny Larsen, som tager den tomme plads.           

 

Generalforsamling 

Som tidligere meddelt, afholdes generalforsamling i Gedser medborgerhus, 

søndag d. 28. april. Sidste frist for indsendelse af forslag til bestyrelsen, er 

ifølge vedtægterne d. 1. marts. Indkaldelse udsendes i starten af april måned. 

 

Vandmåler/elmåler 

Opsætning af el og vandmålere er afsluttet. Vi kan nu fjernaflæse målerne, 

hvilket betyder meget lettere arbejdsgange i forbindelse med opgørelsen af 

forbrug. 

 

Opretning af fliser 

Arbejdet med rensning og opretning af flisegange er afsluttet. Vi vil prøve at 

holde vores fliser fri for græs, ved at beskære kanter på arbejdsdagene. 

 

Internet med større kapacitet og sikkerhed 

Efter en del bøvl med Yousee’s internetforbindelse, har bestyrelsen besluttet 

at vi skal have vores egen fiber. Det giver os større båndbredde og større 

leveringssikkerhed. Leverandøren bliver firmaet Powernet som også har 

leveret internetdistributionen i Gedser Feriepark. Powernet forsyner i øvrigt 

også Lystbådehavnen med internet. Det skal nedgraves kabel fra Gedser 

Landevej til fælleshuset. Arbejdet forventes afsluttet ultimo maj 2019. 

 

Badebro 

D. 6. april opsættes badebroen af et frivilligt team - eller rettere sagt, vi 

håber at badebroen opsættes. Vinterens voldsomme vejr, kan have ændret på 

bundforholdene, hvilket kan besværliggøre opsætningen. Det bliver vi 

klogere på hen ad vejen. 

Der har været ønsker om at få opsat et gelænder på badebroen, og 

bestyrelsen har besluttet at det sker ved frivilligt arbejde i løbet af foråret 

 

Restaurant intet nyt 

Vi har pt. intet nyt om restaurant projektet. 
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Containere er udelukkende til husholdningsaffald 

Vi vil endnu engang gøre opmærksom på at containerne udelukkende er til 

husholdningsaffald. I sidste måned blev der smidt gryder og pander i 

containeren, og det hører ikke under kategorien husholdningsaffald. 

Flasker/glas, lægges i kasserne overfor restauranten. Al andet affald skal I 

selv sørge for at fragte til f.eks. genbrugsstationen i Marienlyst. 

 

Mulvarper 

Vi er også gået i gang med at bekæmpe muldvarperne, som hygger sig på 

vores fællesarealer. Der er allerede fanget en del af dem. Vi kommer nok 

aldrig dem alle til livs. 

 

Hjertemassage 

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. 27. april kl. 14, efter arbejdsdagens 

frokost. 

 

Fælles arbejdsdage 

Sæt et kryds i kalenderen på følgende dage. 

27. april 2019  

25. maj 2019 

17. august 2019 

12. oktober 2019 

 

Tilmelding til arbejdsdag og frokost d. 27. april til Tom, 

tomvodstrup@hotmail.dk, eller tlf. 26771978 

 

 

Hilsen Bestyrelsen 
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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 

 

Bestyrelsesmedlem 

John Vendelbo 

Hus nr. 8 

Ådalsvej 6 

3600 Frederikssund 

Mobil: 28 70 73 41 

E-mail: johnvendelbo@gmail.com 

 

Bestyrelsmedlem 

Benny Larsen 

Hus nr. 26 

Hulemosevej 26 

4760Vordingborg 

Mobil: 40 96 30 64 

E-mail: rhbl@nyraad.net 

 

Bestyrelsessuppleant 

Ingrid Kristensen 

Hus nr. 52 

Elmelyparken 18, 2.10, 

2680 Solrød Strand 

Mobil: 29 89 43 85 

E-mail: ingridmkris@gmail.com 
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