
Generalforsamlingen søndag 24. april 2022. 

Referat. 

Formand Tom Vodstrup, hus 47, bød velkommen og konstaterede, at 31 huse var repræsenteret i 

forsamlingen. 

1. valg af dirigent og referent: 

Preben Kristensen, hus 54, blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

varslet og indkaldt med relevante bilag - bestyrelsens beretning,  

Regnskab og budgetforslag. 

Gunni Busck, hus 16 som referent. 

Som stemmetællere blev valgt Dorthe, hus 19, Lilly, hus 16 og Christina, hus 27. 

2. bestyrelsens beretning: 

Formanden aflagde mundtlig beretning på bestyrelsens vegne og holdt sig til den skriftlige beretning, som 

var udsendt sammen med indkaldelsen.  

Dirigenten kunne derfor strukturere debat og spørgsmål efter hovedpunkterne i den udsendte skriftlige 

beretning. 

a) generel vedligeholdelse af området 

Bestyrelsen glæder sig over, at husejerne gør en hel del ved deres huse. Det er nødvendigt med 

professionel hjælp til at passe omgivelserne, så ferieparken ikke bliver overgroet med hyben. 

b) rekordsalg af huse 

Der er i det forløbne år handlet med 15 huse. Det er rekord.  Bestyrelsen glæder sig over den åbenbart 

store interesse for ferieparken og byder alle nye velkomne. Men det har medført ekstra arbejde for 

kassereren og at bestyrelsen har måttet holde flere møder end sædvanligt. 

c) arbejdsdage 

Arbejdsdagene er forløbet godt, selv om Corona restriktioner har betydet, at det sædvanlige hyggelige 

samvær ikke har været muligt. Men årets fire arbejdsdage gav omgivelserne et godt løft med oprydning, 

rengøring, maling af fælleshus og husene til affaldscontainere. Samt indretning af en hyggelig bål- og 

grillplads. 

Nete, hus 40, ønskede bedre varsling af arbejdsdage. Bestyrelsen mener, at varsling i nyhedsbreve og på 

hjemmesiden må være tilstrækkelig. 

d) dige ud mod stranden 



Bestyrelsen arbejder på at få tilladelse til at beskytte området med et dige i kote 2,4 m., som ventes at 

være tilstrækkelig i en overskuelig årrække. Grusvejen langs kysten er i kote 1.8 til 2,0. 

Så der er tale om et dige på under en halv meter i højden, men det går trægt med at få tilladelsen. 

e) Internet 

Formanden sagde, at den nuværende trådløse fælles internetforbindelse er forældet. Det er svært at få 

reservedele. Ca. halvdelen af husene mod nord har pt. ingen forbindelse. 

Teknisk support af systemet ophørte i 2020. 

Bestyrelsen har undersøgt forskellige muligheder; en net-boks i forbindelse med kabel-tv vil give hvert hus 

en udgift på 250 - 350 kr. pr. måned. Et fibernet til alle huse vil koste ca. 125.000 kr., og en udgift pr. måned 

til hvert hus på ca. 60 kr. pr. måned. En tredje mulighed er en individuel løsning med router med eget 

simkort til mobilnettet, som hvert hus selv må anskaffe. 

Jes, hus 27, sagde at en router kan fås til 1500-2000 kr. Nogle udbydere lader en router følge gratis med et 

abonnement. 

Poul, hus 50, har internetforbindelse gennem egen router. Prisen for ham er 175 kr. om måneden, og det 

fungerer fint.  

Markus, hus 40, sagde, at alt andet end en fiberløsning er kortsigtet. 

Maria, hus 15, har det fint med egen router. Også Per, hus 24, mener, at en mobil-router er en god og billig 

løsning. Det samme gør Rune, hus 10. 

Dorthe, hus 14, foreslog et samlet køb af routere for at opnå en bedre pris. 

Dirigenten ville overlade til bestyrelsen at finde den bedste løsning. 

En vejledende afstemning viste klart flertal for individuelle routere. 

f) badebroen 

Badebroen er et stort aktiv for ferieparken og for områdets besøgende. Den forventes i år at blive sat op i 

pinsen. 4. - 5. juni. 

g) udendørs belysning 

Fyrtårnslamper ved Ferie parkens gangstier har givet anledning til strømudfald efter kortslutning pga. 

indsivende vand. Det søges løst med nye fatninger og pakninger. 

Der vil komme belysning i affaldsskurene. 

Dorthe, hus 14, gør opmærksom på, at der er gamle lamper på lager. 

f) restauranten 



Restauranten blev i 2019 købt af Claus Kruses firma m. henblik på opførelse af ferielejligheder. Men Kruses 

firma er gået konkurs, og restaurantkomplekset er forfaldet så meget, at nedrivning er påtrængende. 

Restauranten vil blive sat på tvangsauktion i August 2022. Foreningen vil blive orienteret her om. 

Jesper, hus 27, foreslår, at foreningen køber restauranten på tvangsauktionen. Til det føjer Rune, hus 10, at 

der i så fald kan opføres flere feriehuse af vores egen slags. 

Kassereren, Anne-Marie, hus 18, sagde, at der ikke er penge til et køb på driftsbudgettet. Det vil kræve 

optagelse af et fælles lån. Likvide midler til rådighed er højst ca. 350.000 kr. 

Nete, hus 40, mente, at en nedrivning krævet og betalt af kommunen er en mere farbar vej. 

Det blev besluttet at få en arbejdsgruppe til at undersøge alle aspekter om nedrivning - og evt. opførelse af 

nye feriehuse på grunden.  

Gruppen består af Benny, hus 26, Jes, hus 27, Nete, hus 40 og Finn, hus 37.  

g) Badelandet 

Det projekt, som sidste års generalforsamling blev præsenteret for med et kompleks af ferielejligheder 

omkring badelandet har vist sig urentabelt. Arkitekt Thomas Danby præsenterede et skitseprojekt, der 

indebærer nedrivning af badelandet og opførelse af fire to-etages feriehuse på hver 115 kvm. inden for det 

område, som alene badelandet udfylder, dvs. uden de nuværende tilstødende træ-bygninger. Det nye 

projekt vil i langt højere grad være tilpasset Ferieparkens huse. Og give bedre udsyn/udsigt fra alle huse 

omkring badelandet. De nye huse vil blive bygget af samme materialer som Ferie parkens huse, stillede 

Thomas Danby i udsigt, han understreger dog, at der er tale om et skitseprojekt. 

Byggeri og nedrivning vil komme i gang fra september måned. 

Der var stort flertal for at give grønt lys for det præsenterede skitseprojekt. 

3. Regnskab og budget 

Kassereren, Anne-Marie Sejer, hus 18, præsenterede et regnskab (udsendt sammen med indkaldelsen), der 

viste et driftsunderskud på 111.996 kr. for 2021. Den eneste post, der gav anledning til debat var udgiften 

til abonnement på Lolland-Falsters Folketidende - 3000 kr. Forsamlingen blev gjort opmærksom på, at der 

er let og gratis adgang til lokale nyheder på internettet. 

En vejledende håndsoprækning viste klart flertal for, at abonnementet opsiges. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Der blev derefter fremlagt to forskellige forslag til budget. (udsendt sammen med indkaldelsen). Et 

budgetforslag er baseret på uændret fællesbidrag på 2.500 kr. pr. kvartal pr. hus, og et andet på forhøjet 

fællesbidrag på 3.000 kr. pr. kvartal pr. hus. Det vil betyde knap 60.000 kr. mere til foreningens drift og 

efter budgetteret driftsoverskud på ca. 46.000 kr. 

Der blev holdt skriftlig afstemning om bestyrelsens forslag til at forhøje fællesbidraget til 3000,00 kr. 



Der var 23 stemmer for forslaget. 

6 stemte imod. 

1 undlod at stemme. 

4. Valg 

Hele bestyrelsen var villig til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig. 

Valgt er Tom Vodstrup, hus 47, Jan Olsen, hus 46, Anne-Marie Sejer, hus 18, Benny Larsen, hus 26 og 

Torben Jørgensen, hus 9.  

Bestyrelsen konstituerer efter vedtægterne sig selv og fordeler opgaverne imellem sig. 

Som suppleanter blev valgt Finn Andersen, hus 37, og Nete 40, hus 40. 

Som revisor blev valgt Hanne Stysiek, hus 35 og som revisor suppleant Preben Kristensen, hus 52. 

5. Eventuelt 

Annette, 49, fandt petanquebanen ubrugelig. Formanden medgav at den skal lægges om med en anden 

type grus. Det kan være en arbejdsdagsopgave. Annette efterlyste desuden en affaldssorteringsordning. 

Jes, hus 27, fremlagde et forslag til ordensreglement for Ferieparken. Det vil bestyrelsen tage under 

overvejelse. 

Torben, hus 9, præsenterede et forslag til en ny og mere brugervenlig hjemmeside for Ferieparken. 

Rune, hus 10, ville lade en drone overflyve området for at få bedre fotos bl.a. til brug for hjemmesiden. 

 

Generalforsamlingen var afsluttet i god tid inden frokost, som blev nyt i et tilstødende lokale. 

Referent 

Gunni Busck. 

Gunni Busck, 
Carstensgade 40 
Humleby 
1770 København V 
Tlf. +45 53 53 19 70 
 
 


