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Kære husejere 

Her er lidt nyt fra bestyrelsen. 

Nu hvor sæsonen er slut for i år, vil bestyrelsen gerne sige tak for året 2021.  

Med en god jul samt et godt nytår til alle. 

Vi håber I alle har haft en rigtig god sommer samt efterår i FerieParken. 

Med alle de gode og skønne natur oplevelelser som vi har omkring os. Vi 

kan ikke rigtig klage over sommeren, som bød på varme og sol. Vores strand 

og badebro var godt besøgt, og der var en god trafik af glade gæster som 

stod på deres paddleboard. Det skyldes nok at Marie fra hus 15 havde 

undervisning i paddleboard nede ved Gedser lystbådhavn.   

 

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 til,  at i husejere overholder reglerne for 

bortskaffelse af affald, 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 har interesse i. 

Se i øvrigt opslaget på container skuret. Husk også at flasker skal i 

flaskecontaineren som står ved indkørslen til Ferieparken. Vi vil også gerne 

opfordre de husejer som lejer deres hus ud, om de ikke kunne have noget 

liggende omkring bortskaffelse af affald og tomme flasker, så lejerne ikke er 

i tvivl om affaldsordningen i FerieParken.     

 

Badelandet  

Vi er stadig i dialog med ejerne af badelandet. De har droppet det 

oprindelige  projekt, som de fremlage på vores generalforsamling. I 

øjeblikket bliver der arbejdet på et oplæg hvor badekublen bliver fjernet 

helt. Da det er et helt nyt projekt, vil det blive taget op på en ny 

generalforsamling, når vi engang kommer så langt.  

 

Restauranten  

Restauranten er stadig til salg, det enste der er sket i denne sag er, at prisen 

er blevet ned justeret 2 gange. Vi håber at der snart sker noget, som gavner 

os alle. 

  

Vedligeholdelse af vores grønne arealer 

Her i efteråret, har vi som alle de andre år fået klippet vores hække og fået 

klippet vores hybenroser ned. Hækkene er blevet klippet ind, så vi kan se de 

små lamper som er på vores sti system. Til oplysning kan vi fortælle at 

strandengen bliver slået 2 gange om året i start maj og midt i juli. 

Hybenroserne ud mod strandengen bliver klippet ned i slut juni – de hække 

som står omkring nogle af husene bliver klippet 2 gange om året slut juni og 

start oktober.                               

 

Salg af huse 

Der er blevet solgt 15 huse i 2021. Det har været et rekord år på det område.   

Håber at alle jer nye husejere er faldet godt til. 
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Når huset sælges 

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

vand elektronisk ved årets afslutning. Aflæsning af El klarer bestyrelsen ved 

hussalg. El aflæsningen foregår fra de elektroniske målere som er placeret i 

sikringrummet, 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.  

 

Badebro 

Badebroen blev taget op lørdag d. 30. oktober. Der var samlet et hold på 7 

husejere, og vi var rigtig heldige med vejret. Solen skinnede og der var helt 

vindstille. Det var de perfekte arbejdsforhold, så broen var oppe og kørt på 

plads inden middag. Vi sluttede af med en god frokost.    

 

Cykler og cykelskur  

Bestyrelsen siger tak til alle som har mækeret deres cykler eller kontaktet 

bestyrelsen omkring deres cykler som står i vores fælles cykelskur.   

 

Vaskeri 

Vi har lukket for vaskeriet for i år. Det vil blive åbnet igen til foråret.  

Vaskeret er altid lukket ca 15 uger i vinter halvåret. 

   

Fælles arbejdsdag 

Vi havde en rigtig god arbejdsdag lørdag d. 16. oktober med godt vejr, og de 

husejere som deltog, kom med rigtigt godt humør og der blev lagt meget 

energi i de opgaver, som var planlagt. Skraldeskurene blev rengjort – fliser 

blev renset – vaskeriet blev rengjort – bestyrelelsrummet som er i enden af 

fælleshuset blev lavet færdigt efter der blev isat en ny dør, der blev ryddet 

op i sikringesrummet og der blev kørt en fyldt trailer med affald til 

genbrugspladsen. Vi fik den sædvanlige gode frokost, vejret var så godt at 

frokosteren blev afholdt i det fri. Om aften havde foreningen inviteret til 

middag på købmandsgården.    

 

Aflæsnng af vand og EL 

Der er blevet aflæst vand og el af hos alle husejere. Års aflæsningen kan ses 

på jeres næste opkrævning, som kommer til januar. Der er enkelte husejere 

son har haft et unomalt stort vandforbrug. I skal nok lige tjekke om i har et 

utæt toilet eller en anden form for utæthed i jeres hus. Et ca. forbrug på vand 

ligger mellem 9 til 17 m3 pr. år. Afhængig af hvor meget det bliver brugt.   

 

 

 

Vigtige datoer i 2022  

02. april – opsætning af badebro 

23. april – fælles arbejdsdag  

24. april – generalforsamling 

11. juni – fælles arbejdsdag  

20. august – fælles arbejdsdag  

15. oktober – fælles arbejdsdag  

29. oktober – badebroen tages op 
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Bestyrelsen pr. 13. juni 2021 

 

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 

 

Næstformand 

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 

Torben Jørgensen 

Hus nr. 9 

Killebakkegårds alle 106, 

2860 Søborg 

Mobil: 20 71 14 44 

E-mail: tj@danteknik.dk       

 

Bestyrelsessupleant 

John Vendelbo 

Hus nr. 8 

Ådalsvej 6 

3600 Frederikssund 

Mobil: 28 70 73 41 

E-mail: johnvendelbo@gmail.com 

 

Bestyrelsessupleant 

Finn Andersen 

Hus nr. 37 

Bakkegårds Alle 2, 

4140 Borup 

Mobil: 28 57 29 75 

E-mail: finnsynsmand@gmail.com      
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