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 Kære husejere 

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et godt nytår. 

Vinteren har endnu en gang vist sig fra den milde side. Vi har ikke oplevet 

mange dage med minusgrader og sne, til gengæld har det været meget 

blæsende og vådt, fra sidst på efteråret og til nu. Nu venter vi bare på at 

foråret kommer, så vi for alvor kan mærke at dagene bliver længere, og alt 

omkring os springer ud, samt fugle fløjt kan høres over alt. 

Vores gartner har været i gang i ferieparken henover vinteren, der er blevet 

fældet et par træer, som er blevet erstattet af nogle nye ud mod strandengen. 

Der er også sat nogle nye træer langs vores fælles vej, som erstatning af 

blomsterkasser, der vil løbende blive skiftet blomsterkasser ud som bliver 

erstattet af nye træer, der hvor det giver mening. Vi har også i år sat ind mod 

muldvarper i vores område. Vi kommer dem nok aldrig helt til livs, men kan 

vi bare holde dem ned på et acceptabel nivue, skal vi nok være glade.   

Bestyrelsesarbejdet har ikke ligget stille hen over vinteren, i øjeblikket er vi 

i tæt samarbejde med de sommerhuse som ligger helt ud mod vandet 

omkring hvordan vi kan sikker os mod forhøjet vandstand. I skal nok 

komme til at høre mere omkring dette, da det har stor betydning for os alle            

 

Generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling afholdes søndag d. 26. april 2020, i Gedser 

Idræts og medborgerhus. Indkaldelsen udsendes primo april. HUSK - i flg. 

vedtægterne, skal forslag til generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde 

senest d. 1. marts 2020 

 

Wifi / internet 

Internettet har indimellem været ustabilt. Powernet har været på sagen, og de 

har opgraderet software i routeren, ligesom de har målt signalstyrke over 

hele området. De påstår at signalet nu er fint og stabilt i hele området. 

Oplever I det modsatte, vil bestyrelsen og i særdeleshed Per, hus 38, gerne 

høre om det. Gerne med en udførlig beskrivelse af de fejl I evt. måtte 

opleve. 

 

Wifi 2,4G eller 5G 

Der er 2 wifi signaler I kan benytte - 2,4G og 5G. De har hverisær fordele og 

ulemper. 

2,4G signalet rækker længere og har mindre båndbredde. 

5G signalet rækker kortere og har større båndbredde. 

Stor båndbredde (data overførselshastighed) bruges typisk til streaming og 

up/download. 2,4G signalet anbefales til styring af varmepumper, da det 

ikke kræver stor båndbredde. 

 

Sikring mod forhøjet vandstand 

Strandhusene på Vesterhave, har flere gange fået oversvømmet deres huse 

ved ekstra forhøjet vandstand. De planlægger at bygge et dige rundt om 

husene, og har i den forbindelse inviteret Gedser Feriepark med til et 

samarbejde. Benny, hus 26, har på vegne af bestyrelsen, holdt flere møder 

med initiativtagerne, og der begynder at tegne sig et godt billede af en 

løsning hvor vi kan drage nytte af et samarbejde. Mere herom på 

generalforsamlingen. 
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Yousee 

Fra 1. januar er der sket ændringer i TV program udbuddet. Kanal 5 er 

udgået og TV2 Charlie er nu en del af grundpakken. DR3, DR Ultra og DR 

K er lukket ned: https://mustsee.yousee.dk/tv2020-grundpakke 

 

Grundpakken: 

 
 

Badebro 

Badebroen opsættes i weekenden d. 4-5. april 2020 

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mustsee.yousee.dk/tv2020-grundpakke
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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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