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 Kære husejere 

Nu hvor sæsoner er slut for i år, vil bestyrelsen sige tak for året 2019. Vi 

håber I alle har haft en rigtig god sommer, med mange gode oplevelser i ud 

og indland og ikke mindst i vores dejlige feriepark. Når vi ser tilbage på 

sæsonen 2019 syntes vi at der er sket mange spænde og gode ting. Det er 

dejligt at se, at de nye husejere er faldet godt til, og har lyst til at være en del 

af fællesskabet. Vi ser også frem til at der kommer gang i ombygningen af 

restauranten. Området fremstår fint og velholdt, og vi gør alt for at området 

tager sig ud på bedste mulige måde. Derfor har vi en opfordring til de 

husejere, som godt ved at deres huse trænger til en kærlig hånd, om at få 

gjort noget ved det inden foråret rigtigt kommer i gang igen. Det betyder 

meget for vores område, at vi får god omtale. Det gavner alle ejerne, dem 

som vil sælge og dem som udlejer huse.  

Vores sidste arbejdsdag lørdag d. 12 oktober havde rekord mange 

tilmeldinger - hele 27 personer. Der blev rigtigt gået til den med diverse 

opgaver. Der blev skiftede bund i vores trailer, ryddet op på legepladsen og 

rengøring i vaskerummet. Skralde skure blev fejet og containerne blev 

vaskede udvendig. Æbletræerne blev trimmet. Strandengen og stranden blev 

gennemgået for henkastede affald, og der blev fjernet tangplanter fra selve 

stranden. En ny redningskrans blev opsat ved siden af badebroen. Den 

sydlige ende fik også en større P-plads, da der blev fjernet flere læs græs 

som var vokset ud over asfalten. Til sidst blev nettet på tennisbanen og 

vimplerne i flagstængerne taget ned. Som sædvanlig kl. 13 fik vi en god 

frokost og sluttede arbejdsdagen. Om aften gik vi på Larsens Plads og nød 

hinandens selskab med en god buffet.   

 

El måler aflæsning 

Husk at aflæse el måler og send aflæsningstallene til Jan hus 46, senest d. 1. 

december 2019. Dette bliver den sidste manuelle aflæsning. Fremover 

foretages elektronisk fjernaflæsningen. Vi medsender et aflæsningsskema  

der bedes udfyldt og fremsendt, senest d. 1. december 2019 til Jan Olsen. 

Vandmåler fjernaflæses elektronisk, så her behøver I ikke at gøre noget. 

 

REFA 

I har alle fået brev fra REFA vedrørende ekstra bidrag til drift af 

genbrugsstationen. Vi kan desværre ikke undgå dette bidrag, men 

bestyrelsen arbejder på at få bidraget nedsat. Vi har aftalt med REFA at 

regningerne sendes til Anne-Marie som bogfører det som en del af driften 

som fællesbidraget dækker. 

 

Tagrens 

Som aftalt på generalforsamlingen, har alle huse og skraldeskure har fået 

taget ”renset” for ca. 4 uger siden. Det kan umiddelbart ikke ses, for det er 

en længerevarende proces der er sat i gang. Taget er sprøjtet med et middel 

der dræber alger og mikroorganismer. Disse tørrer ud med hjælp fra sol og 

vind, og skylles af taget med hjælp fra regn og sne. Om et halvt års tid, står 

mange af tagene som nye, mens de meget beskidte tage højst sandsynligt 

skal have en omgang til. 

 

Fyrretræ fældes 

Det store fyrretræ mellem hus 38 og 44 fældes, da der er fare for at det kan 
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ramme et hus hvis det vælter. Der plantes et nyt mindre fyrretræ i stedet for. 

 

Blomsterkummer erstattes af rønnebærtræer 

Udvalgte blomsterkummer erstattes af rønnebærtræer, af samme art som 

dem der står på stamvejen. Det kommer til at ske i det sene efterår. 

 

Hybenroserne 

Hybenroserne mellem husene og strandengen fjernes i op til 2 meter fra 

husene. Der sås græs i stedet for. Poul klipper græsset helt ud til 

hybenrosekanten, så de ikke breder sig ind i området igen. 

 

Hækkene klippes 

Hækkene klippes i uge 43. Da de ikke vokser mere i denne sæson, vil de stå 

knivskarpe hele vinteren og tidligt forår. 

 

Flaskecontainer 

Der er opsat en ny lukket flaskecontainer. Så er det forhåbentlig slut med at 

de lokale ”vandaler” smider om sig med flasker fra containeren. 

 

Badebro 

Badebroen tages op lørdag d. 26. okt. 

 

Redningskrans                 

Der er opsat en redningskrans ved badebroen, sponseret af TRYG Fonden. 

Jan, Rikke og Christoffer, hus 46, har været initiativtagere til dette. Stor tak 

til dem! Redningskransen tages ind sammen med badebroen, og opsættes 

igen når badebroen opsættes til foråret. 

 

Webmaster 

Bestyrelsen har modtaget flere kommentarer om hvorfor Jørn Lund stadig 

skriver mails til husejerne, når han ikke længere ejer et hus i foreningen. 

Forklaringen er den at bestyrelsen har en aftale med Jørn om administration 

af hjemmesiden på internettet.  

 

Aktiviteter i Gedser 

I Gedser Bylaug, http://www.gedserbylaug.dk/ er der gode folk der arbejder 

på aktiviteter og udvikling af Gedser.  Gedser Bylaug samarbejder med 

foreninger og interessegrupper. Benny, hus 26, repræsenterer ejerforeningen 

ved Gedser Bylaugs møder. Bylauget har udarbejdet en folder der fortæller 

om aktiviteter i Gedser. Den ligger til fri afhentning i sikringsrummet. 

 

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  
 

 

http://www.gedserbylaug.dk/
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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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