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Kære husejere 

Det varer ikke længe før foråret for alvor banker på, det er skøn tid vi går i 

møde. Fugleflokke trækker forbi vores område på deres rejse nordpå, 

træerne bliver grønne og blomsterne på rosenbedene springer ud og 

udsender de dejligste dufte. Vi kan næsten ikke vente på at en ny sæson 

begynder, med liv og glade dage. Bestyrelsen vil ønske jer alle en god Påske 

og et godt 2021, hvor vi håber at vi får bugt med Covid-19.    

 

Generalforsamling 

På grund af forsamlingsforbudet, har bestyrelsen valgt at udskyde 

generalforsamlingen fra d. 18. april 2021 til d. 13. juni 2021. Nærmere info 

følger. 

 

Nyt bestyrelsesmedlem 

Næstformand Per, hus 38, træder ud af bestyrelsen pr. 1. april, p.gr. af 

hussalg. Suppleant Finn, hus 37, indtræder i bestyrelsen. 

 

Ferieparkens affaldscontainere 

Der har i den senere tid været en stigende tendens til at affaldscontainerne er 

blevet overfyldt  med blandt andet byggeaffald, inventar, og andet ikke 

organisk affald;  vi må henstille,  at I husejere overholder dette, da det ellers 

kan få den konsekvens,  at vi ikke får tømt vores containere, og at nogen så 

skal sortere containerne,  og det er der vist ikke nogen,  der er interesseret i. 

Se i øvrigt opslaget på container skuret. 

 

Bekæmpelse af muldvarper 

Muldvarperne har sat deres præg på landskabet i Gedser Feriepark. Små 

bunker af jord kan ses overalt. Det er ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen vil 

derfor igen i år få et firma til at bekæmpe dem. 

 

Dige 

Bestyrelsen er i gang med at søge Guldborgsund kommune om tilladelse til 

at få lavet et dige omkring ferieparken. Det er desværre en langsomlig 

affære. Der er en del formaliteter der skal være i orden, inden arbejdet kan 

udføres.  

 

Badelandet  

Badelandet som blev solgt i august 2020 er endnu en gang blevet solgt. 

Bestyrelsen har haft et par møder med dem. De virker meget seriøse, de 

kommer med en plan omkring deres projekt. Vi afventer deres tegninger, 

som vises på vores generalforsamling. 

 

Badebro 

Bestyrelsen tog en beslutning om at lade stål skelettet blive i vandet vinteren 

over. Det betød desværre at der kom en del skader, da frosten satte ind og 

isen skubbede til broen. Der skal lyde en stor tak til de husejere som hjalp 

med at få bjerget og repareret badebroen. 

Badebroen blev opsat i weekenden af nogle frivillige seje brobisser og er 

klar til brug i påskeferien.                                         
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Salg af huse 

Der er solgt rigtig mange huse i ferieparken fra efteråret 2020 frem til foråret 

2021. Corona situationen har øget efterspørglen og priserne på feriehuse. 

Mange af de huse der har stået til salg i længere tid er solgt, huse der lige er 

sat til salg er solgt. Det kan vi kun være glade for. Vi byder de nye ejere 

velkommen i fællesskabet. 

 

Når huset sælges 

Det er vigtigt at få aflæst vandmåleren ved et salg. Bestyrelsen aflæser kun 

vand elektronisk ved års afslutning. Aflæsning af EL klarer bestyrelsen, ved 

hussalg. El aflæsningen foregår fra elektroniske målere placeret i 

sikringrummet, og aflæsningen kan udelukkende foretages elektronisk. De el 

målere der sidder i husene, er bimålere der f.eks. kan bruges ved udlejning. 

Bimålerne ligger ikke til grund for foreningens el afregning.  

Det er vigtigt at PBS aftaler afmeldes ved ejerskifte, ellers kan de nye 

husejere ikke få en opkrævning.  

 

Internet 

Internettet har voldt os lidt udfordringer i 2020. I løbet af foråret vil vi 

udskifte de gamle kabler til nogle nye og bedre kabler. De nye kabler er 

skærmet mod udefrakommende signaler, f.eks. radarsignaler fra færgerne. 

Vi håber at det kan løse udfordringerne med internettet i ferieparken.      

 

Vaskeri 

Vaskeriet i fælleshuset er i øjeblikket lukket. Vaskeriet flytter til nye lokaler 

ved siden af det gamle vaskeri. Fremover vil der være 2 vaskemaskiner og 

en ny tørretumbler. 

Det nye vaskeri forventes færdiggjort på arbejdsdagen lørdag d. 17. april         

 

Fælles arbejdsdag 

Det er frivilligt om man vil møde op til fælles arbejdsdag. Men vi vil 

alligevel opfordre nogle flere beboere til at møde op. Det er næsten altid de 

samme personer der trækker læset, og det vil ikke fungere fremover. Hvis 

hvert enkelte hus kunne møde op til 1 eller 2 af årets 4 halve arbejdsdage, 

ville situationen se helt anderledes ud. Der er som regel opgaver til alle 

kompetancer. Vi er klar over at der er ganske få personer der p.gr. af alder 

eller fysisk formåen, ikke er i stand til at bidrage, og det respekterer vi 

naturligvis.  

I yderste konsekvens, bliver vi nødt til at købe os til hjælp, med højere 

fællesbidrag til følge. 

Håber vi ses til arbejdsdagen, lørdag d. 17. april, kl. 9.00-13.00 

Tilmelding til arbejdsdag og frokost til Formand Tom, Mobil: 26 77 19 78 

E-mail: tomvodstrup@hotmail.dk 

 

Eksempel på nogle af opgaverne:  

Gelænder til badebro opsættes, vaskeri færdiggøres, flisekanter renses, 

oprydning i bede, tennisnet opsættes. 

 

 

Vigtige datoer 2021  

17. april – fælles arbejdsdag  

12. juni – fælles arbejdsdag  

13. juni – generalforsamling 

21. august – fælles arbejdsdag  

16. oktober – fælles arbejdsdag  

30. oktober – badebroen tages op 
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Bestyrelsen pr. 1. april 2021 

 

NY mailadresse til bestyrelsen: 

bestyrelsenGedserFeriepark@gmail.com 

 

Formand 

Tom Vodstrup 

Hus nr. 47 

Stetteager 1 

4140 Borup 

Mobil: 26 77 19 78 

E-mail: tomvodstrup@hotmail.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 

 

Bestyrelsesmedlem 

Finn Andersen 

Hus nr. 37 

Bakkegårds Alle 2, 

4140 Borup 

Mobil: 28 57 29 75 

E-mail: finnsynsmand@gmail.com      

 

Bestyrelsessupleant 

John Vendelbo 

Hus nr. 8 

Ådalsvej 6 

3600 Frederikssund 

Mobil: 28 70 73 41 

E-mail: johnvendelbo@gmail.com 
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