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Bork, den 20. april 2013 

 

 

Referat fra generalforsamling 2013 

 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmeudvalg  

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning  

4. Aflæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse samt forelæggelse af 

budget for det kommende år. 

5. Indkomne forslag  

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Valg af formand / kasserer  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

9. Valg af revisorer og suppleanter  

10. Valg af udvalgsmedlemmer  

11. Eventuelt  

 

 

Ad. Pkt. 1:  Bestyrelsen foreslår Poul Erik Hansen, og han blev valgt. Dirigenten konstaterede, 

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Ad. Pkt. 2: Dirigenten forslog, at vi afventede med at nedsætte et stemmeudvalg, indtil det 

viste sig, om der blev brug for det. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. 

 

Ad. Pkt. 3:  Bestyrelsens beretning kan læses på hjemmesiden. Medlemmer, der ønsker den 

tilsendt, kan give formanden besked om dette. 

 

Der var spørgsmål fra Leif Gudsø og Leif Sørensen, begge Kosigvænget, om det indgåede forlig 

med en grundejer på Kosigvænget. Der gik rygter om, at foreningen havde haft udgifter i stør-

relsesordenen 30.000 kr. 

 

Formanden oplyste, at han overhovedet ikke kunne genkende et sådant beløb, og han oplyste, 

at bestyrelsen havde arbejdet på at få denne sag klaret så hurtigt og billigt for foreningen som 

muligt. Alternativet til forliget kunne have været dyre udgifter til advokatbistand og store ud-

gifter til grundejerne på Kosigvænget, såfremt Ringkøbing-Skjern Kommune havde gravet nye 

kloakker i vejene, og der så måtte laves nye tilslutninger til disse kloakker fra de enkelte som-

merhuse for grundejerens egen regning. 

 

Poul Erik Hansen spurgte, om foreningen ville arbejde på en IT løsning fælles for os alle. For-

manden havde haft kontakt til Sydenergi, om de havde planer om en IT løsning for Bork. Han 

ville kontakte selskabet igen om sagen. 

 

Dirigenten satte derefter bestyrelsens beretning til afstemning. Den blev godkendt med 66 for 

og 5 imod. 

 

Ad. pkt. 4: Lone Christensen gennemgik regnskabet. 

 

Leif Sørensen spurgte til udgiften til Grøfter. Formanden oplyste, at udgiften var til vedligehol-

delse af fælles grøfter samt spuling af rør under veje og stier. 
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Kassereren gennemgik derefter forslaget til næste års budget. 

 

Leif Sørensen spurgte til udgiften til transport og administration. Formanden oplyste om, hvad 

der var vedtaget mht. kørselsudgifter. Foreningen brugte de af staten fastsatte takster, og at 

der i det sidste år havde været en del udgifter til kørsel til møder med Ringkøbing-Skjern Kom-

mune ifm. spildevandsproblemerne. 

  

Ad. Pkt. 5: Indkomne forslag.  

Bestyrelsen har forslag til nedsættelse af et udvalg til at gennemgå vedtægterne.  

Bestyrelsen havde udpeget Søren Enemark, og generalforsamlingen valgte Lise Krintel og Poul 

Erik Hansen til udvalget. 

 

Ad. Pkt. 6: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. 

 

Ad. Pkt. 7: På valg er formand Per Sørensen 

Per Sørensen blev genvalgt. 

 

Ad. Pkt. 8: På valg er bestyrelsesmedlem Jørgen Iversen 

På valg er bestyrelsesmedlem Hans Valdemar 

På valg er suppleant Knud Christiansen 

På valg er suppleant Hans Pedersen 

Jørgen Iversen og Hans Valdemar blev genvalgt til bestyrelsen, og Knud Christiansen og Hans 

Pedersen blev genvalgt som suppleanter. 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Jørgen Iversen som næstformand og Søren 

Enemark som sekretær. 

 

Ad. Pkt. 9: På valg er revisor Lise Krintel  

På valg er revisor Inge Marie Holdt 

På valg er revisorsuppleant Poul Erik Hansen  

På valg er revisorsuppleant Lilly Andreasen 

Lise Krintel og Inge Marie Holdt blev genvalgt som revisorer, og Poul Erik Hansen og Lilly An-

dreasen blev genvalgt som suppleanter. 

 

Ad. Pkt. 10: Der var ikke valg af udvalgsmedlemmer. 

 

Ad. Pkt. 11: Der var spørgsmål fra flere til broen over Kosigkanalen. Der er mange, som 

mangler denne bro. En af spørgerne havde hørt, at der havde været forslag, om at der blev 

indbetalt 10 kr. pr. medlem til at genbygge broen, men at vores grundejerforening havde 

modsat sig denne udgift. Formanden kunne oplyse, at han aldrig havde hørt om et sådant be-

løb, men at bestyrelsen arbejdede på at finde en løsning, så broen kunne blive genopført evt. 

på et andet sted. 

 

Der var også spørgsmål til, om der ville komme nyt grus på stierne. Formanden oplyste, at der 

ville komme nyt grus på stierne, så snart der ikke ville køre flere tunge køretøjer på stierne. 

Det er nødvendigt med disse køretøjer for at få renoveret de grønne områder. 

 

Derefter blev generalforsamlingen afsluttet. Næste års generalforsamling er fastsat til den 26. 

april 2014. 

 

 

 

Poul Erik Hansen    Søren Enemark 

Dirigent     Referent 
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PS: Generalforsamlingen 2014 afholdes lørdag den 26. april 2014 på 

Bork Kro. Mere om dette senere. 
 

 

 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

 

Bestyrelsen: 

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

Næstformand: Jørgen Iversen, Mågevænget 3, tlf. 30 23 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. Her kan du også læse besty-

relsens beretning. 


