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 Kære husejere 

Bestyrelsen er ikke gået i hi. Vi fortsætter arbejdet via virtuelle møder. 

Vi ved at der er mange af jer som glæder sig til at tage hul på foråret og 

sommeren, men som I alle ved så er vi kommet i den situation hvor Corona 

virussen har taget over, og vores hverdag ikke er som den plejer. Vi må alle 

tage de hensyn som regeringen og andre eksperter har udstukket. Det er også 

derfor at vi i år har været nødt til at udsætte vores generalforsamling, som 

var sat til d. 26 april, er udsat indtil videre. Ligeledes er opsætning af 

badebroen blevet udsat og vores arbejdsdag lørdag d. 25 april er aflyst. Lige 

så snart vi har nyt vedrørende generalforsamlingen, skal I nok få besked her 

om. 

 

Generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling planlagt til søndag d. 26. april 2020, er 

udsat indtil videre. Så snart der åbnes op for at mødes i større forsamlinger, 

indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel. 

Den sidende bestyrelse fortsætter arbejdet indtil næste generalforsamling. 

 

Pålagte forbrugsomkostninger 

Foreningen er pålagt ekstra forbrugsomkostninger til REFA af 

Guldborgssund Kommune. Disse omkostninger dækker afhentning af 

storskrald og brug af containerpladsen. De nye forbrugsomkostninger til 

REFA, trådte i kraft fra 1/10-19. 

EFG har betalt for alle for de første 3 kvartaler, men alle husejere betaler 

først prisen pr. kvartal til EFG fra og med 3 kvartal 2020. Dvs med 

betalingerne 10/7-20. 

Ejerforeningen har dermed betalt ca. 1038 kr. for hvert hus for første 3 

kvartaler! 

Det koster hver husejer ca. 1.380 kr. årligt. Foreningen administrerer disse 

betalinger. Det er en ekstra post på ca. 80.000 kr./årligt  som ikke er 

budgetteret i det eksisterende driftsbudget. De kvartårlige a’conto betalinger 

til foreningen, stiger således med 345 kr. for hvert enkelte hus. 

 

Sikring mod høj vandstand 

Planerne om sikring mod høj vandstand skrider fremad, i et tæt samarbejde 

med strandhusene. På lørdag oprettes et ”digelaug”. Bestyrelsen præsenterer 

et forslag om sikring mod høj vandstand på den næste generalforsamling. 

 

Badebro 

Opsætning af badebroen er udskudt indtil videre. Der arbejdes på at samle et 

hold til opsætning af broen i slutningen af april. 

 

 

Vigtige datoer 2020  

Sæt et kryds i kalenderen på følgende dage.  

 

Arbejdsdage  

Lørdag d. 16. maj (hvis der åbnes op for større forsamlinger). 

Lørdag d. 22. august  

Lørdag d. 10. oktober  

Lørdag d. 31. oktober (badebro optages)    
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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 

Birkeengen 81, 2740 Skovlunde 

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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