
Ejerlejlighedsforeningen  

Vestre Strand 2 
4874 Gedser 

 

 

Generalforsamling 
Søndag den 11. oktober 2020 kl. 9:30 

 

Sted:GEDSER IDRÆTS OG MEDBORGERHUS 

 

Dagsorden ifølge vedtægten: 

1. Valg af dirigent  
John Højdevang, Hus 12. blev valgt. 
Indkaldelsen blev konstateret at være lovlig. 
Der var 19 huse repræsenteret og to fuldmagter til generalforsamlingen 
Stemmeoptællere blev Hus.14 Søren og Hus 13 ved Ingelise. 
Referant. Hus 46/Jan Olsen 
 

2. Formandens beretning for det forløbne år 
Beretningen er vedlagt som bilag. 
Der var enkelte spørgsmål fra hus 52/Preben vedr. fremtiden for Gedser feriepark og dette berøres senere 
under evt i pkt.11. 
Hus 25/Sussi spurgte til manglende indkaldelse til arbejdsdagen, dette skyldes en fejl i kommunikationen. 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, herunder forslag til fordeling af årets resultat.  
Regnskabet vedlagt som bilag. 
Regnskabet blev gennemgået af kasseren/Anne-Marie 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fastsættelse af medlemsbidrag for det løbende regnskabsår. 
Fællesbidrag for 2020-21 på 2.500 kr. pr. kvartal pr. hus bibeholdes. 
Hus 25/Sussi. Hvordan betales den ekstra omkostning til Refa. 
Forbrugsafgiften på 345,- pr hus pr kvartal til Refa lægges ud på de enkelte husejere som forbrug. 
 

5. Budget for det løbende regnskabsår forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 
Bestyrelsens forslag til budget er vedlagt som bilag. 
Hus 19/Dorthe. Hvorfor er der en så stor stigning i forsikrings bidraget ? 
Kasseren/Anne-marie. Det er desværre generelt på markedet. 
Der er varslet en stor stigning på vores fællesforsikringer i 2021, derfor har vi sat en forsikringsmægler til 
at indhente tilbud hos andre leverandører så vi kan opnå en fordelagtig pris. 
Hus 52/Preben. Der er ros til bestyrelsen for at være ude i tide for et tilbud på fællesforsikringen. 
Hus/9 Flemming. Der er en stigning under fællesudgifter fra 100000,-250000,- hvorfor ? 
Formanden/Tom. Der er flyttet projekter over fra året før eks. Gartner projektet. 
Øvrige projekter for 2020 se Bilag. 
Formanden/Tom. Årsagen til at græsslåningen har været udført af både Poul og ekstern gartner er pga 
vejrforholdene i foråret 2020. 
Formanden/Tom. Der er sat en landmåler på dige projektet så vi kan få de nøjagtige beregninger/pris ca, 
8000-10000,- 
Vi skal have fremtidssikret vores dige til ca 200 cm. 
Parken vil være oversvømmet i dag ved ca 180 cm over dagligt vande. 
Hus/38 Per. Dige projekt se bilag. 



Hus/38 Per. Der sættes et gelænder på badebroen ved opsætningen i 2021. 
 
 
 
 

6. Valg af bestyrelse 
Formand Tom Vodstrup, hus 47 blev valgt 
Næstformand Per Fledelius, hus 38 blev valgt 
Kasserer Anne-Marie Sejer, hus 18 Blev valgt 
Bestyrelsesmedlem Benny Larsen, hus 26 Blev valgt 
Bestyrelsesmedlem Jan Olsen hus 46 Blev valgt 
 

7. Valg af 2 suppleanter.  
John Vendelbo, hus 8  
Finn Andersen, hus 37 
Hus 19/Dorthe stillede op på generalforsamlingen 
John Vendelbo hus 8, Finn Andersen hus 37. Blev valgt af generalforsamlingen 

 
 

8. Valg af revisor. 
Revisor Hanne Stysiek, hus 35 blev valgt. 
 

9. Valg af revisorsuppleant 
Revisorsuppleant Preben Kristensen, hus 52 blev valgt. 
 

10. Indkomne forslag (vedlagt): 
       Der var igen indkommende Forslag.  

 
11. Eventuelt:  

Hus 9./Flemming. Der er mange problemer med tv og internet samt græsslåningen? 
Formanden/Tom. Græsset slås i gennemsnit hver 14.dag. 
Hus 38/Per. I kan kontakte mig vedr. Tv og internet problemer. Der er 24. timers respons fra Yousee ved en 
henvendelse vedr. Tv. 
Problemer med stik og kabler internt i husene er ejerne selv. 
Vedr. strøm til boksene til internet på tagene, er der en kompensation til de enkelte husejere. 
Hus 13/Ingelise. Hvilken datoer slås engen ? 
Formanden/Tom Engen slås i april samt i juli afhængig af vejret. 
Hække klippes ved Sankt Hans og igen sammen med Hybenroserne i Sep. 
Hus 19/Dorthe. Fliser på gangstier er fyldt med ukrudt og er ujævne ? 
Formanden/Tom. Det skal ordnes på arbejdsdage. 
Hus 9/Flemming. Der er rotter i området. 
Formanden/Tom. Der er skrevet til Guldborgsund kommune vedr. rotter og støj gener samt plastik der 
kommer fra badelandet, sagen er i gang i Guldborgsund kommune. Vi afventer svar. 
Hus 19/Dorthe. Badelandet er solgt igen. 
Hus 26/Benny. Ifølge boliga er det handlet til Jens Kølbæk Rasmussen. 
Hus 52/Preben. Vores asfalt mangler vedligeholdelse ? 
Hus 38/Per. Der er tidligere sat 100000,- af i budgetet til opgaven. 
Formanden/Tom. Det bliver formodentlig en udskrivning på 600000-700000,- for hele parken. 
Der skal udarbejdes en plan for opgaven. 
Hus 26/Benny. 
Orientering fra Gedser bylaug. Der er mange projekter og et godt samarbejde i byen. 
Her er en liste over hvad der sker. 
Der er kommet to nye shelter op i lysbådhavnen. 
Der er kajakker ved naturskolen. 
Ny pontonbro i lystbåbhavnen ved fiskehusene. 



Nyt udendørs fitnesscenter ved sportspladsen.. 
Købmandsgården er nu åben. 
Udstilling i havnen om det gamle Gedser. 
Hus 26/Benny fortsætter med at være vores kontakt til bylauget i Gedser. 
 
 

Generalforsamlingen sluttede kl. 1115 
Venlig hilsen Bestyrelsen 

Referant. Hus 46/Jan Olsen 


