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 Kære husejere 

Efter et meget anderledes forår og forsommer hvor Danmark var lukke helt 

ned, pga. covid 19, så er det dejligt at se at ferieparken er ved at vende 

tilbage til det normale igen. Vi kan se at turisterne så småt er begyndt at leje 

huse i ferieparken. Nu håber vi bare at sommeren bliver rigtig god og varm. 

Der skal også lyde en stor velkomst til de nye husejere i ferieparken, det er 

dejligt at se den store interesse der er for vores område. 

Vi er nu langt om længe blevet færdig med at få fjernet et bælte af 

hybenroser ud mod stranden. Arbejdet skulle være startet i november og 

været færdigt først på foråret. Men med det meget våde vejr, som vi havde 

hen over vinteren og ikke mindst i marts, var det umuligt for gartneren at 

arbejde på området.   

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer! 

       

Generalforsamling 

Regeringen har lukket op for større forsamlinger. Bestyrelsen har derfor 

besluttet at afholde ordinær generalforsamling, søndag d. 11. okt. 2020 i 

Gedser. I vil senere modtage mere information.  

 

Dige på strandengen 

Samarbejdet med strandhusene omkring et dige ved strandengen, er gået i 

hårdknude, da alle strandhusene ikke kan blive enige (vil være med til 

projektet).  

Vi finder en ny løsning som vi præsenterer på den kommende 

generalforsamling. 

 

Sådan øger du din chance for succesfuldt hussalg 

Flere huse har skiftet ejere i år. Nogle af husene har været til til salg i mindre 

end en måned før de blev solgt. De hurtigt handlede huse er pæne og 

istandsatte, så et godt tip til de husejere der ønsker at sælge hurtigt: Gør 

huset indbydende inden hussalget. 

Indtrykkene i de første 30 sekunder du er i et hus, kan være afgørende for, at 

køberne vælger netop dit hus ved hussalget.  

Når først du har besluttet dig for at sælge huset, skal du slå koldt vand i 

blodet. Der er nemlig ting, du bør overveje, inden du ringer til mægleren. En 

lille gennemgang af huset, kan nemlig hjælpe med at få dit hussalg igennem 

hurtigt og nemmest muligt - til den rigtige pris.  

 

Fremstår huset så indbydende, at køberen kan se sig selv og sine møbler i dit 

hjem, er der ikke langt fra visning til hussalg. Skal du sælge dit hus, sælger 

du ikke kun huset - du sælger drømmen om en ny start for dets nye ejere.  

 

Hvis du sørger for at huset står knivskarpt, byder området på unikke 

muligheder: 

 

Bo direkte til vandet med udsigt og badebro 

Smuk natur og fred og ro med smukke solnedgange 

Mulighed for fiskeri  

Mangfoldigt fugleliv  

Godt vandre– og cykelområde  

Legeplads for børn 
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Fællesskab og ingen havearbejde  

 

Heldigvis kræver det ikke meget at opnå det flotte resultat. Læs videre i 

medsendte dokument, og få gode råd til, hvad du selv kan gøre, og få større 

chance for succes med hussalget. 

 

 

 

Vigtige datoer 2020  

Sæt et kryds i kalenderen på følgende dage.  

 

Generalforsamling 

Søndag d. 11. oktober 2020 

 

Arbejdsdage  

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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