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Referat fra generalforsamling den 30. april 2011 kl. 13.30 

Formand Per Sørensen bød velkommen til ca. 120 fremmødte, hvoraf der var 66 stemmeberet-

tigede. 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent. 

Poul Erik Hansen (PE) blev foreslået og valgt. PE takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af stemmeudvalg.  

Følgende blev foreslået og valgt: Knud Christiansen, Lise Krintel og Henning Nielsen 

 

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

Beretningen er vedlagt. 

 

Debat om beretningen: 

 

Spørgsmålene delte sig op i flg. grupper: 

 

a) Trærødder, der ødelægger vejene. 

b) Legepladsen 

c) Afvanding på Kosigvænget 

d) Renovering af veje 

 

Svar: 

 

a) Bestyrelsen har været rundt og set, hvordan området bliver passet. Der er sendt 

breve til de grundejere, der har ting, der skal rettes. Der er også en aftale med 

renovatøren om, at han giver grundejerforeningen besked, hvis han har steder, 

hvor det er svært at komme frem, fordi beplantningen er i vejen. 

b) Legepladsen er sponsoreret, men den årlige vedligeholdelse koster foreningen 

24 t.kr. om året. Dette beløb vil vi også prøve at få reklamefinansieret. Der er 

også et ønske om at få en legeplads ved Kosigvænget, hvor der er afsat et om-

råde til formålet. Der var spørgsmål, om vi ikke selv kunne vedligeholde vores 

legeplads i stedet for at lade et firma gøre det, men vi har ikke den ekspertise, 

der skal til dette. Der er mange regler om sikkerheden på legepladser. Det er 

grundejerforeningen, der har ansvaret for legepladsen, derfor er det vigtigt, at 

den blive renoveret korrekt. 

c) Det er rigtigt, at der stadig er en tvist med Kosigvænget, men vi håber, at den 

bliver løst snarest muligt. 

d) Foreningen har de midler, der skal til for at få vore veje renoveret, men vi af-

venter, at kommunen får istandsat det, der er forpligtet til. Vi har fået lavet en 

tilstandsrapport over vejene, så vi nøjagtigt ved, i hvilken rækkefølge vejene 

skal klares. 

 

Beretning blev herefter vedtaget. Et medlem stemte imod. 
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Herefter blev generalforsamlingen suspenderet , da borgmester Iver Enevoldsen var 

mødt frem. 

Borgmesteren takkede for invitationen, og han var meget glad for den dialog, der kunne kom-

me med dette møde med grundejerne. Der er ca. 10.000 sommerhuse i RKSK. Han fortalte 

derefter om flg. 

RKSK havde stadig den samme aftale med renovatøren om afhentning af affald, og aftalen 

gjaldt for de næste 2 år. Der havde været en stor debat om en ny ordning med opstilling af 

såkaldte molokker i stedet for afhentning af affald hos den enkelte grundejer. Han sagde også, 

at dette forslag til en ny ordning ikke havde fået nogen tilslutning i vores område, men den 

havde i stedet fået en meget kølig modtagelse. Derfor fortsatte den nuværende ordning om 

afhentning. 

Der var ikke nogen planer om at ændre på hverken bemanding eller åbningstider på den nu-

værende genbrugsstation i Nørre Bork. Der vil komme forsøg på andre genbrugsstationer, hvor 

der vil blive døgnåbent – dog uden bemanding. 

Der har fra visse grundejerforeninger været fremsat ønske om at hæve bebyggelsesprocenten 

fra de nuværende 10 til 15%. Han sagde, at de 10% generelt var gældende i kommunen. Han 

mente umiddelbart ikke, at det var en god idé at hæve denne, da han ikke synes, at der skal 

bygges for meget på en sommerhusgrund. 

Han sagde, at kommunen meget gerne ville udvikle sommerhusområderne. Derfor ville de i 

samarbejde med grundejerforeningerne lave en masterplan for udviklingen. Kommunen har 

meget fokus på turisme, og de havde i samarbejde med turistbranchen arbejde for at fradra-

get for at leje sommerhuse ud skulle hæves. Dette er nu lykkes, idet fradraget nu er hævet til 

20 t.kr. for at leje ud. 

Der blev arbejdet meget med Skjern Nationalpark. Der var en høringsfrist til den 9. maj om at 

gøre området omkring Skjern Å til nationalpark, og derefter var det statens opgave at sørge 

for den nødvendige lovgivning. 

Han gjorde opmærksom på, at RKSK havde udarbejdet  en brochure til brug for sommerhus-

ejere, der ville energirenovere deres hus. 

Han sluttede sit indlæg af med at invitere til en dialog med grundejerforeningen eller bestyrel-

sen. 

Der blev herefter stillet spørgsmål til Iver Enevoldsen: 

a) Infrastrukturen i området 

b) Vindmøller ved kirken 

c) Kommunens grund ved Bork Havn til oplag 

d) Cykelstier langs fjorden 

Borgmesteren fortalte, at der blev arbejdet meget med infrastrukturen i området – specielt 

A11 og A15. 

Han oplyste, at kommunen selvfølgelig ikke havde ”bøjet” reglerne i forbindelse med opstillin-

gen af vindmøller ved kirken. Der var naturligvis alle de nødvendige tilladelser fra statslige og 

regionale myndigheder. 
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Teknik- og miljøudvalget har haft en debat om cykelstier langs fjorden, og der var afsat en 

pulje på 3 mio.kr. til cykelstier. Kommunens budget var stramt, og der skete en prioritering af 

midlerne. 

Til slut opfordrede Iver Enevoldsen til et møde med bestyrelsen, hvor der kunne diskuteres 

forskellige emner – herunder oplagspladsen ved Bork Havn. Bestyrelsen skulle indsende for-

slag til mødedato med emner, der skulle behandles. 

 

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget. 

4. Aflæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse samt fore-

læggelse af budget for indeværende år til orientering.  

   

Lone Christensen gennemgik regnskabet for 2010. Der blev stillet spørgsmål til enkelte 

poster på regnskabet: 

 

a) Renovering af grøfter til 20.000 kr. 

b) Udgifter til internet og om bestyrelsesmedlemmer fik betalt deres internetforbin-

delse. 

c) Renovering af de grønne området, hvor det afsatte beløb aldrig blev brugt. 

Svar: 

a) Der blev oplyst, at grundejerforeningen havde en forpligtelse til at vedligeholde 

enkelte grøfter. Derfor denne udgift. Der er regler om, at den, der har vejen, og-

så har udgiften til vedligeholdelse af grøfterne. 

b) Det var ikke kun udgifter til internet på denne konto. Der havde også været ud-

gifter til udvikling af foreningens hjemmeside. Udgifterne ville blive lidt mindre i 

fremtiden, men da der sker en vis udskiftning i bestyrelsen, kan der stadig være 

udgifter til bistand med hjemmesiden. Der er ingen almindelige bestyrelsesmed-

lemmer, der får betalt deres udgifter til internet. Kontoen vil for fremtiden kom-

me til at hedde: Internet og hjemmeside. 

c) De grønne områder bliver renoveret og vedligeholdt i samarbejde med vores 

gartner. Vi har meget mod på at gå i gang med dette, og vi prøver at få lavet så 

meget som muligt hvert år. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er indkommet et forslag fra Per Jensen, Rylevænget 22: 

Generalforsamlingen opfordrer hermed fastboende, udlejere og bureauerne, der ringer 

om rydning til at oprette en konto til snerydning udenfor foreningens regi. 

Per Jensen motiverede forslaget. Efter en kort debat gik forsamlingen over til afstem-

ning om forslaget. 

For stemte 1. Resten stemte imod. 

 

6. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent. 

Lone Christensen gennemgik budgettet. Der blev stillet enkelte spørgsmål til dette. 

Nogle af spørgsmålene var blevet besvaret under punkt 4. 
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a) Kunne der spares penge ved at indkalde til generalforsamlingen pr. E-mail? 

b) Kosigvænget 

Svar: 

a) Det er ikke tilladt i vores love at indkalde til generalforsamlingen pr. mail. Per 

Sørensen gjorde også opmærksom på, at der var en del ældre i vores område, 

som ikke havde adgang til internet. 

b) RKSK havde lovet at få renoveret deres del af opgaven. 

 

     Budgettet blev herefter taget til orientering. 

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

 

Kontingentet blev herefter godkendt. 

 

7. Valg af formand/kasserer. 

I år var det formanden, der var på valg. Per Sørensen blev valgt uden modkandidat. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Jørgen Iversen og Hans Valdemar blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Johnny Hansen og Hans Pedersen blev valgt som suppleanter. 

9. Valg af revisorer og suppleanter. 

Lise Krintel og Inger Holst blev valgt som revisorer. 

Poul Erik Hansen blev valgt som suppleant. 

Der er en suppleantpost vakant. 

10.  Valg af udvalgsmedlemmer.  

Intet 

 

11.  Eventuelt. 

a) Brandtomt ved Falen Kro 

b) Privat til salg skilt på Klydevænget 

c) Brev fra RKSK om opsætning af kontraventil på vandtilgangen. 

Svar: 

a) Halvdelen af brandtomten er opryddet. Resten forventer også opryddet 

b) Formanden lovede at se på sagen. Det er ikke tilladt at opsætte private skilte. 

c) Det er et krav fra RKSK, at disse ventiler bliver opsat og installeret fra 2012. 

Grundejerne kan læse om dette på den udsendte opgørelse af vandafgift. 

  

PS: Næste Generalforsamling afholdes lørdag den 21. april 2012 kl. 13.30 
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Dirigent:    Referent: 

 

          Poul Erik Hansen                      Søren Enemark 

 

 

Bestyrelsen: 

Formand:   Per Sørensen, Kosigvænget 59, tlf. 75 28 07 50 

Næstformand: Jørgen Iversen, Mågevænget 3, tlf. 97 16 10 19 

Kasserer:  Lone Christensen, Mosevænget 6, tlf. 75 16 26 94 

Sekretær:  Søren Enemark, Mågevænget 11, tlf. 43 63 12 02 

Bestyrelsesmedlem: Hans Valdemar, Kosigvænget 72, tlf. 75 24 53 82 

   

 

 

Besøg vores hjemmeside www.falengf.dk 
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Bilag: Bestyrelsens beretning 

 

Som noget nyt vil bestyrelsen nu begynde at sætte alle relevante informationer ud på vores 

hjemmeside. Adressen er www.falengf.dk, men samtidigt vil vi stadigvæk informere i vores 2 

kukkasser, når der er noget særligt.  

Vi vil bruge hjemmesiden mere og mere f.eks. til indkaldelser, referater, vigtige tlf.nr., hvad 

sker der i Bork, artikler fra Landsforeningen osv. 

Affaldsordning    

Der har været en del snak omkring husholdningsaffald og vores containergård. Grundejerfore-

ningerne i hele RKSK kommune har været indkaldt til en orientering om husholdningsaffald og 

genbrugsgårde.  

Kommunen ville gerne have, at der skulle graves ca. 200 molokker ned, og så skulle beboerne 

selv aflevere deres skrald, og man ville gerne nedlægge mange genbrugsgårde. Men efter en 

del skriverier og protester har kommunen nu besluttet, at vi, der har rimelige kørselsveje må / 

kan forsætte med den nuværende ordning med husholdningsaffald. 

Med hensyn til vores genbrugsordning ved kommunen ikke helt, om det bliver til enten en be-

mandet station med åbningstider eller en ubemandet døgnåben station, men mere om det når 

kommunen kommer med et svar. 

Vejsyn 

I forbindelse med de opgravninger, der er foretaget af RKSK i forbindelse med nedgravning af 

rørledninger, vil skaderne blive udbedret, så vejene er i samme stand som før opgravningerne. 

Bestyrelsen og kommunen går alle veje igennem, det skulle gerne ske her til sommer. 

Alle har nu fået en rørledning gravet ned i vejen, men nogle grundejere mangler dog at få til-

sluttet rørledningen fra deres hus til stikledningen i vejen. 

Kosigvænget har stadigvæk et problem med en enkelt grundejer, der ikke ønsker den samme 

løsning som resten af vejen, men der er stadig forhandlinger i gang, og vi håber på, at der kan 

findes en løsning. 

Grønne områder  

Igen i år arbejder grundejerforeningen med at beskære og fælde træer i de store læbælter i 

samarbejde med gartneren.  

I den forbindelse har vi konstateret, at der er grundejere, der selv er begyndt at fælde træer i 

læbælterne. Det må straks stoppe, for gør én det, ja så kan mange andre også gøre det.  

Jeg har talt med nogle af grundejerne, og de mener, at det er dem, der har plantet træerne, 

og nu vil de gerne have dem fældet. Hvis man har et enkelt træ eller to, der generer, så kan 

http://www.falengf.dk/
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man efter henvendelse til grundejerforeningen få tilladelse til at fælde eller beskære enkelte 

træer, men det kræver også, at der så skal ryddes helt op efter fældningen. 

Det ændrer dog ikke ved, at alt, der står i diverse læbælter, tilhører grundejerforeningen, uan-

set hvem der måtte have plantet træerne. Fremover vil bestyrelsen indgive politianmeldelse 

mod de grundejere, der ikke vil rette sig efter denne henstilling. 

Som aftalt sidste år, så vil der blive fældet træer af gartneren, og i det tilfælde, det kan betale 

sig, vil vi flise træet. Det træ, der ikke bliver fliset, må man gerne tage en del af til eget for-

brug, men det kan ikke passe, at en enkelt grundejer bare tager alt, hvad der bliver savet ned. 

Det er meningen, man kan tage lidt, så flere kan få glæde af træet. 

Jeg ved godt nogle grundejere synes, at bestyrelsen/formanden skulle være lidt mere positiv, 

men det er lidt svært, når man går tur i skoven og ser, hvordan der bliver smidt affald ud i 

skoven eller i læbælterne. 

Legeplads 

Vores legeplads fungerer rigtig godt. Den er godt besøgt, og de bænke, der er sat op, bliver 

flittigt brugt.  

Vi vil prøve at se, om der er interesse fra lokale håndværkere, butikker og andre erhvervsdri-

vende for at få sat reklameskilte op. På den måde kan udgifterne til vedligeholdelse af lege-

pladsen måske holdes nede. 

Bestyrelsen   

Vi kører en gang om året rundt i hele vores område og ser på om vedligeholdelsen af grøfterne 

mv. er i orden. Samtidig ser vi på, om træer og buske bliver beskåret af den enkelte grund-

ejer, så det ikke er til gene for andre. Det er desværre ikke helt ualmindeligt, at denne vedli-

geholdelse ikke bliver foretaget. Det kan derfor være til stor gene for andre på vejen, og sam-

tidig kan det ødelægge vore asfaltveje. Vi skal derfor opfordre den enkelte husejer til at holde 

området pænt. Samtidig skal vi minde om, at eventuelt affald afleveres på genbrugsstationen 

og ikke smides i læbælterne. 

I år var bestyrelsen ude på denne tur søndag den 27. marts. Hele vores område bliver faktisk 

holdt pænt, og vi kan godt være stolte af vores område. Vi vil dog skrive ud til en del grund-

ejere, som mangler beskæringer af beplantningen ud mod veje og stier, og så er der enkelte 

noget alvorligere henstillinger, hvor vi giver en frist til at få det ordnet, og hvis det ikke bliver 

gjort, vil vi give kommunen besked, og så vil de overtage sagen. 

Samarbejde med andre 

Grundejerforeningen er medlem af Fritidshusejernes Landsforening. Her er vi godt repræsente-

ret, idet vi har 2 i bestyrelsen (Per Sørensen og Jørgen Iversen), og Søren Enemark er revisor. 

De udgiver bladet Mit sommerhus, som udkommer 4 gange om året. Bladet kan ses på vores 

hjemmeside www.falengf.dk. Foreningen kan hjælpe, hvis der skulle være problemer, som vi 

ikke selv kan klare, og de er repræsenteret i næsten alle de råd og nævn, som staten har ned-

sat. På den måde har foreningen indflydelse på, hvad der sker på sommerhusområdet. Samti-

dig har de tilknyttet 3 advokater, som også kan hjælpe og vejlede. 

http://www.falengf.dk/
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Vi er begyndt at afholde fællesmøder med de andre grundejerforeninger i Bork området. Her 

kan fælles problemer drøftes som f.eks. den foromtalte affaldsordning, og det har den fordel, 

at vi kan stå sammen, når vi skal i dialog med kommunen. 

 

 

Til orientering 

Til slut vil jeg lige minde om, at den enkelte grundejer har pligt til at tilslutte sin regn-

vandsledning til kommunen rørsystem. Det er ved at være sidste frist for at få arbejdet udført 

og tilendebragt, og såfremt man ikke får det gjort, kan kommunen gå ind og få arbejdet udført 

for den enkelte grundejers regning, og det kan godt blive meget dyrere, end hvis grundejeren 

selv fik det lavet. 

Det er altså ikke sådan, at den enkelte selv kan bestemme. Kommunen har bestemt, at vores 

regnvand skal rørlægges, og vi skal selv sørge for rørlægningen på egen jord, og vi skal også 

selv bekoste at få rørene tilsluttet kommunens kloaksystem. 

Jeg vil lige igen gøre opmærksom på, at der indtil videre gælder særlige aftaler med kommu-

nen for grundejerne på Kosigvænget. 

Og som det allersidste vil jeg godt gøre opmærksom på, at hvis man som grundejer har 

større lastbiler eller entreprenørmaskiner, der skal ind i området, så skal vejene dækkes af og 

beskyttes, så der ikke sker skader. 

Hvis der skulle ske skader på vejene, så er det den enkelte grundejer, der hæfter for denne 

skade og ikke grundejerforeningen. 

 


