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 Kære husejere 

Her er lidt nyt fra bestyrelsen. Så gik sommeren for denne gang. Det var en 

typisk dansk sommer som startede lidt langsomt, men som sommeren skred 

frem, kom solen og dermed også varmen. Og her først på efteråret, har der 

også været nogle gode solskinsdage, med meget fine solnedgange.  Vores 

badebro har været flittigt benyttet, ikke kun af os i ferieparken, men også af 

andre borgere fra Gedser. Badebroen er et rigtig godt aktiv for vores 

område. Vores strand har også været flot, med en del mere sand end 

normalt. Der har også været langt flere gæster som har benyttet stranden 

denne sommer. Der har været plads til at lege og slikke sol.  

Det ser også ud til, at der har været rigtig godt gang i udlejningen af husene i 

ferieparken. Derfor er det også meget vigtigt, at de huse som bliver lejet ud 

har en vis standart, så vores område ikke får en dårlig omtale af de gæster 

som lejer husene.  

I bestyrelsen vil vi arbejde på at gøre vores område pænere med mindre 

vedligehold. Vi vil fjerne nogle af vores blomsterkummer, og erstatte dem 

med nogle nye træer, samt fjerne de hybenroser som er vokset helt ind i 

vores område.  

Vi er også meget spændt på, at der kommer gang i ombygningen af 

resturanen.      

Vores arbejdsdag lørdag d. 17.august startede med lidt regn, men da arbejdet 

gik i gang stoppede regnen. Der blev lagt rigtige mange kræfter i denne dag, 

hvor der bland andet blev rettet kanter af på vores parkeringspladser 

beskåret skud på træer malet vores hvide døre på fælleshuset, lugning af  

blomsterkummer samt oprydning på stranden. Da arbejdsdagen var færdig, 

var der fællesspisning, med god hygge og stemning.     

 

Internet 

I august skiftede vi internetleverandør fra Yousee til Fibia/Powernet. 

Forbindelsen er hurtigere og forhåbentlig også mere stabil. 

TV signalet leveres fortsat af Yousee. 

 

Vandmåler/elmåler 

Vores egen elektriker, Søren, har haft store udfordringer med opsætning af 

den automatiske aflæsning af el-målerne. Men nu er det hele på plads. Vi 

skal have foretaget en sidste manuel/fysisk aflæsning af el målerne i husene, 

herefter foregår det automatisk via nye el-målere i sikringsrummet. Alle el-

målere skal aflæses manuelt og indberettes senest d. 1. dec. 2019. Der 

udsendes en reminder i oktober måned. 

Vandmålerne fjernaflæses, så her skal I ikke gøre noget. 

 

Gelænder/badebro 

Vi får desværre ikke opsat gelænderet på badebroen i år. Planen er at få det 

opsat sammen med broopsætningen i foråret 2020. 

 

Badebro 

Badebroen tages op lørdag d. 26. oktober 2019 
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Arbejdsdag 

Næste fælles arbejdsdag er lørdag d. 12. okt. kl. 9-13 

Tilmelding til arbejdsdag og frokost til Tom, tomvodstrup@hotmail.dk, eller 

tlf. 26771978 

 

Vigtige datoer 2020 

Sæt et kryds i kalenderen på følgende dage. 

Badebro opsættes 

Lørdag d. 4. april + søndag d. 5. april (gelænder) 

Generalforsamling 

søndag d. 26. april 2020 

Arbejdsdage 

Lørdag d. 25. april 

Lørdag d. 16. maj 

Lørdag d. 22. august 

Lørdag d. 10. oktober 

Badebro optages 

Lørdag d. 31. oktober 

 

 

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 

 

Bestyrelsmedlem 

Benny Larsen 

Hus nr. 26 

Hulemosevej 26 

4760Vordingborg 

Mobil: 40 96 30 64 

E-mail: rhbl@nyraad.net 

 

Bestyrelsmedlem 

Jan Olsen 

Hus nr. 46 

C.F. Møllers Alle 48, 7.tv 

2300 København S 

Mobil: 40 85 94 83 

E-mail: janolsen1812@gmail.com 

 

Bestyrelsessupleant 

John Vendelbo 

Hus nr. 8 

Ådalsvej 6 

3600 Frederikssund 

Mobil: 28 70 73 41 

E-mail: johnvendelbo@gmail.com 

 

Bestyrelsessuppleant 

Finn Andersen 

Hus nr. 37 

Bakkegårds Alle 2, 

4140 Borup 

Mobil: 28 57 29 75 

E-mail: finnsynsmand@gmail.com      
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