
 

18. årgang, nr. 98 

Nyhedsbrev                           

 

 

Juni 2022 

 

  I dette nummer: 

 
Kære husejere 

 

Badeland 

 

Resturanten 

 

WIFI / internet 

 

Designmanual Farvekoder 

 

Salg af huse 

 

Når huset sælgest 

 

Vaskeri 

 

Vigtige datoer 2022 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kære husejere 

Først en stor tak for en rigtig god generalforsamling d. 24. april med flot 

deltagelse, og et fint engagement fra husejerne. Vi i bestyrelsen har fået 

mange gode opgaver, som vi skal i gang med i løbet af 2022. Bestyrelsen er 

konstitueret og rollefordelingen er den samme som før generalforsamlingen.  

Se rollefordelingen i slutningen af nyhedsbrevet. 

Nu hvor vinteren er helt væk i vores tanker, og foråret er forbi. Så kan man 

næsten ikke vente til at sommeren vælter ind over vores dejlige feriepark. 

Lørdag d. 23. april var der arbejdsdag. Arbejdsdagen gik godt, der blev 

udført mange gode opgaver. Der blev malet skralleskure, sået græs der hvor 

der er blevet fjernet hybenroser, tennisnet blev sat op, og der kom 

flagvinbler i vores flagstænger. Samt  - div. oprydning efter vinteren. Stor 

tak til de frem mødte. Vores aftale med Henning tidliger ejer af hus 20 

vedrørende om at sende nyhedsklip fra Folketidende er opsagt, derfor 

kommer der ikke flere nyhedsklip efter sommeren.   

Vores græs eng vil blive slået med først på sommeren, hække på vores 

område samt hybenroserne udmodvandet vil blibe klippet i slut juni.      

 

Badelandet  

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen, været i dialog med ejerne. Samt 

akitekten som delto på vores generalforsamling. Akitekten er i gang med at 

lave div. tegninger og dukomenter, som skal sendes op til Guldborgssunds 

kommune for godkendelse, så der kan søges om en byggetilladelse.  

 

Resturanten  

Resturanter er stagig til salg, det enste er 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. 

  

WIFI / internet 

På generalforsamlingen blev det besluttet at vi nedlægger vores Wifi i 

parken med udgangen af sommeren 2022. 

Denne beslutning er med baggrund i : 

Den Wifi løsning der er i parken er delvis brudt ned (ca. halvdelen af 

parken), og der kan ikke skaffes reservedele eller nyt magen til.  

Supporten på udstyret er ligeledes ophørt på udstyret både fra fabrikanten og 

vores internetudbyder, dvs det er ikke muligt at konfigurere eller få adgang 

til at supportere udstyret mere. 

Ydermere er det rent hastighedsmæssigt forældet, en gennemsnit families 

behov i et sommerhus er typisk 12-15 Mbit, og udstyret i parken kan 

teoretisk give max 2-3 Mbit, som vil være for lidt og give en dårlig 

oplevelse i den mere og mere internet krævende verden.  

Investeringen i nyt tidssvarende udstyr vil løbe op i et sted mellem 100.000 

og 150.000 og et månedligt abonnement på mellem 179 til 349 kr pr hus. Da 

løsningen med fordeling af 1 forbindelse ikke er mulig mere, grundet 

lovgivningen på området. 

Dette gav den beslutning, at hvert hus fremover måtte etablere deres egen 

løsning. Dette kunne være en opkobling via mobilt bredbånd. 

De fleste mobil udbydere tilbyder denne tjeneste og er typisk et tilkøb til ens 

eksisterende mobil abonnement. 
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Abonnementer findes med forskellig mængde data så kommer de an på jeres 

behov, se prisforslag nedenfor. 

Der findes routere til dette brug i mange prisklasser. Husk det skal være en 

router til 4G eller 5G. Sim kort købes typisk seprat. 

 

Eksempel fra på Router fra Harald Nyborg til 499 .- - her skal du købe 

et data abonnement ved siden af 

  TP-LINK 4G-ROUTER 
    Varenr. 17522 

• Hastighed: 300 Mbps 

• Frekvensbånd: 2,4 GHz 

• Indbygget 4G modem 

• 2 eksterne antenner 

Test i parken har givet opkobling med hastighed på 60-65 Mbit. 

Eksempel på løsning fra Telenor – her har du rigeligt data og router følger med. 

MaxSpeed mobilt internet til dit hjem – kun 259,-

/md 

Kan du ikke få en ordentlig bredbåndsforbindelse på din adresse, kan 

du nu få lynhurtigt mobilt internet med data til hele husstanden. Du 

kommer hurtigt online med en nem og enkel opsætning – helt uden 

teknikerbesøg. Du får en router - som er den, der giver dig WiFi i 

hjemmet - med til kun 1 kr. 

 

WiFi router 1 .- 
 

Nok i overkanten af hvad de fleste behøver. 

 

Priser fundet på nettet på mobilt bredbånd og eksempler på havd du får for 
pengene : 

 

  Film  

Være på sociale 

Medier 

Tjekke 

mail/surfe Musik 

Priser 

set på 

nettet 

  Timer/uge Timer/dagen Timer/dagen 

Timer/dage

n Kr. 

20 Gb 4 6 23 13 79-99 

50 Gb 10 15 24 24 99-149 

100 GB 20 20 24 24 159-169 

200 GB 40 24 24 24 179-199 

1000 GB 24 24 24 24 209-259 
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Disignmanual / Farvekoder  

I vores designmanual  kan man se hvordan der skal bygges og renoveres når 

vores huse skal sættes i stand. Bestyrelsen vil på det kræftigste bede alle 

husejer om at overholde disse regler. Er man i tvivl om hvordan og hvad der 

skal bruges, så kontakt en fra bestyrelsen. Vi opfordre alle til at læse 

designmanulen igemmen. Det er også vigtigt at der bliver brugt de faver som 

der er skrevet i designmanulen, når der skal males udvendig træværk. Og det 

er kun disse favre som må bruges. Vi opfordre alle til at læse designmanulen 

igemmen.  

Følgene farve koder kan bruges.  

Oxydrød: U-149 fra Flügger eller S5040-490R fra Dyrup 

Skiffergrå S8000-N fra Flüger eller S7500 fra Dyrup 

Råhvid: U-580 fra Flügger eller S0500 fra Dyrup 

Gul: U742 fra Flügger eller Y11 fra Dyrup  

Blå: S3020-B fra Dyrup 

Marine: U-576 fra Flügger eller S6020-R90B fra Dyrup 

Mineralgrå: U-583 fra Flügger eller S2500 fra Dyrup 

Farverne må ikke blandes 

Erfaringen siger, at husene skal males ca. hvert 4 år, og løbende nedvaskes 

for alger og snavs hvert år.   

 

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.  

 

Vaskeri 

Når vaskeriet bruges, så husk at ryde op efter jer. Hvis der spildes noget, så 

få tøret det op. Tag gerne en klud med og tør maskinerne af. Det er ikke rat 

at ligge rent vasketøj op på et snaves bord.  .     

 

Badebro 

Badebroen kom endlig i vandet lørdag d. 14. maj, vejeret var ikke det bedste 

det blæste en del fra vest og der var havl store bølger. Det tog en heldag for 

at få den i vandet fra kl. 9.00 til ca.16 det var nogle meget trætte brobisser, 

som sage tak for en god indsats.   

 

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. Husk også at flasker skal i 

flaskecontaineren som står ved indkørelsen til ferieparken.  

 

Salg af huse 

Der bliver stadig solgt huse i Ferieparken, der er solgt 3 huse her i foråret. 

Hvis der er nogle som går med salgs tanker, så følg og læs næste punkt i 

nyhedsbrevet.  
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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.  

 

 

 

Vigtige datoer 2022  

02. april – opsætning af badebro 

23. april – fælles arbejdsdag  

24. april – generalforsamling 

11. juni – fælles arbejdsdag  

20. august – fælles arbejdsdag   

29. oktober – fælles arbejdsdag og badebroen tages op 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen pr. 24. april 2022 

 

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 

mailto:tomvodstrup@hotmail.dk
mailto:am.sejer@gmail.com
mailto:rhbl@nyraad.net
mailto:janolsen1812@gmail.com
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Bestyrelsesmedlem 

Torben Jørgensen 

Hus nr. 9 

Killebakkegårds alle 106, 

2860 Søborg 

Mobil: 20 71 14 44 

E-mail: tj@danteknik.dk       

 

Bestyrelsessupleant 

Nete Dietrich 

Hus nr. 40 

Danstrupvej  

3480 Fredensborg 

Mobil: 50599279 

E-mail: nete.dietrich@gmail.com 

 

Bestyrelsessupleant 

Finn Andersen 

Hus nr. 37 

Bakkegårds Alle 2, 

4140 Borup 

Mobil: 28 57 29 75 

E-mail: finnsynsmand@gmail.com      

 

 

 

mailto:tj@danteknik.dk

