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Beretning 2013 

 

 

 

Kloak/afvandingsproblemer 

I 2013 var der stadig problemer med vore kloakker. Ringkøbing-Skjern Forsyning arbejdede 

seriøst med problemerne, men det var jo ikke muligt at få ordnet alt på en gang. Pumperne 

blev opgraderet, så de kunne klare mere vand, eller også skete der en renovering af andre af 

pumperne. Problemerne med afvandingen i vores område burde være kendt for kommunen, 

idet grundejerforeningen allerede i 1970´erne havde gjort Egvad kommune opmærksom på de 

problemer, der var, når området var plaget af kraftige regnskyl, men der blev ikke rigtig gjort 

noget ved det. 

Forsyningen var ude og registrere problemerne, og den første Handlingsplan så dagens lys. 

Der blev holdt møder med de forskellige grundejerforeninger, og det viste sig, at der ikke var 

mange kort eller planer over spildevandsafløbene. Derfor tog det en del tid, før alt var gen-

nemgået. 

Handlingsplan 2 kom så i 2013, og det fremgik af den, at nu var en del af problemerne afhjul-

pet, men der blev stadig holdt tæt øje med afvandingen. 

Det viste sig ved gennemgangen, at der stadig var nogle af vore grundejere, der ikke havde 

fået tilsluttet deres regnvandsafløb til de nye kloakker. Det vil kommunen sammen med Forsy-

ningen få i orden. De vil kontakte de grundejere og fortælle, at de har pligt til at tilslutte deres 

regnvand til kloaksystemet. 

 

Genopretning/vedligeholdelse af veje 

I 2013 kunne grundejerforeningen endelig komme i gang med at få vore veje renoveret. Vi 

havde jo efterhånden sparet en del penge op til denne renovering, men i 2013 fik de endelig 

ben at gå på. Derfor er der også en kraftig overskridelse af budgettet for renovering af veje i 

regnskabet, men det skyldes altså, at der er brugt af de opsparede midler til deres formål. 

Klirevænget blev totalrenoveret, og mange veje fik en revneforsegling. 

Som det kan ses af regnskabet har vi et tilgodehavende vedr. vejrenovering. Det er penge fra 

Grundejerforeningen Lærkevænget, Spurvevænget og Vibevænget, som er deres del af udgif-

ten til Klirevænget.  

Bestyrelsen har planer om at gå videre med disse renoveringer i 2014, så vore veje kommer i 

god stand. Planerne er, at Rylevænget og Svanevænget skal gennemgå en totalrenovering, og 

der kan også være veje, der skal have en yderligere revneforsegling. 

Hele projektet med vore veje foregår i tæt samarbejde med NCC. 

 

Afholdelse af jubilæum 

2013 var foreningens 40 års jubilæumsår. Der var mange aktiviteter i den weekend, hvor jubi-

læet blev afholdt, og det var dejligt at se, at mange af vore medlemmer deltog i festligheder-

ne. Jubilæet blev afsluttet med en stor middag her i Bork Hallen og mange deltog i festen. Der 

var god mad og dans – ikke til den lyse morgen, men det var da hyggeligt. Vi sørgede også for 

busser både frem og tilbage, så det var nemt at deltage, og så var der jo ikke problemer med 

at tage et ekstra glas rødvin eller en øl. 

Generalforsamlingen nedsatte i 2012 et festudvalg, og de brugte en del tid på at få hele dagen 

til at gå godt. Bestyrelsen vil her meget gerne takke festudvalget, som bestod af Knud Christi-

ansen, Hans Pedersen og Bent Henriksen samt Per Sørensen og Lone Christensen/Jørgen Iver-

sen fra bestyrelsen. Generalforsamling afsatte også et beløb til afholdelse af jubilæet, og jeg 

kan her fortælle, at budgettet blev overholdt. 
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Kalmarbroen 

På sidste års generalforsamling var der spørgsmål om, hvornår der skete noget med Kalmar-

broen. Den er stadig ikke nyetableret, men bestyrelsen arbejder stadig for, at der skal komme 

en bro. Grunden til, at sagen ikke er kommet videre og er afsluttet, er, at de forskellige grund-

ejerforeninger ikke kan blive enige om fordelingen af udgifterne til broen. Vores beslutning i 

bestyrelsen har været, et udgifterne fordeles efter medlemmer i de interesserede foreninger, 

men det er der ikke helt enighed om. Vi tror, at der i visse foreninger er delte meninger, om 

broen skal opføres på ny, og det kan derfor være svært at få taget en endelig beslutning. 

 

Møder med Ringkøbing-Skjern Kommune 

Der har også i 2013 været afholdt en del møder med kommunen og Forsyningen. Jeg synes, at 

vi oplevede en bedre stemning på møderne, og kommunen virkede også mere imødekommen-

de over for vore ønsker. Det er vi selvfølgelig glade for, selvom det måske kunne skyldes, at 

2013 var et valgår i kommunerne. 

Vi er glade for samarbejdet med kommunen, og det sidste tiltag, bestyrelsen har drøftet med 

dem, er en fælles hastighedsbegrænsning i området. Som det er nu, er der 30 km/t på den 

første del af Fjordvejen ud af Bork Havn. Derefter er der et stykke med 40 km/t, og endelig er 

hastighedsbegrænsningen for Vikingemuseet på 80 km/t. På Klirevænget og alle stikvejene er 

der en begrænsning på 30 km/t. Vi har over for kommunen ønsket, at der i hele området bli-

ver en ensartet hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Det er de ikke helt enige om, så der for-

handles stadig. Ringkøbing-Skjern Kommune ville over for politiet anbefale en hastigheds-

grænse på 40 km/t. 

 

Etablering af fibernet 

Som alle har konstateret er der blevet lagt fibernet ned mange steder i Borkområdet. SydE-

nergi oplyser, at der faktisk kun mangler 4 små områder, som de regner med bliver færdige i 

løbet af maj måned. 

SydEnergi oplyser også, at etableringen forløber helt efter planen, men de indrømmer også, at 

opgaven ikke har været helt så smertefri, som de kunne have ønsket. Der har faktisk været en 

del problemer. Derfor har der været indkaldt ekstra teknikkere, som også har kørt beredskab i 

weekenderne. Det er ikke alt, der kører fejlfrit endnu, men de arbejder på at få rettet fejlene. 

Problemerne har også medført, at der har været meget lange ventetider på deres support og 

kundeservice, men ventetiderne skulle være gået ned i den sidste tid. 

Etableringen af fibernettet har også medvirket, at rabatter og grønne områder er blevet øde-

lagt. SydEnergi har lovet, at de sammen med et gartnerfirma vil sørge for, at alt kommer til at 

se ordentlig ud igen, og de har også lovet, at hvis den enkelte grundejer ikke er tilfreds, så 

kan de bare ringe til selskabet, så vil de komme igen og rette områderne op. 

 

Møder med og information fra politiet 

Politiet er begyndt at udsende oplysningsmateriale og afholde møder med grundejerforenin-

gerne. Vi lægger politiets materiale ud på vores hjemmeside, så alle vore medlemmer kan få 

mulighed for at se det. 

I de senere år er antallet af tyverier i området faldet, men det er jo stadig ulykkeligt for dem, 

som det nu går ud over. 

Politiet opfordrer til, at låsene på dørene bliver udskiftet til en ny model, hvis man ikke allere-

de har gjort dette. Samtidig opfordrer de til, at der sættes lås også på indersiden af døren i 

stedet for en ”vrider”. Det gør det besværligere for tyvene at begå indbrud. 

Endelig opfordrer politiet grundejerne til at være opmærksom på unormale ”besøg” i området 

af f.eks. udlændinge eller biler med østeuropæiske registreringsplader. De skriver også, at 

man altid kan ringe til politiet og melde om unormale hændelser. 
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Stormene Allan og Bodil 

Stormene har også hærget hen over Borkområdet, men det var specielt Bodil, der lavede en 

del ødelæggelser i vores område. Mange ældre træer faldt for stormen, og nogle også ud over 

vejene, så de blev helt ufremkommelige. 

Det har betydet, at der er blevet ryddet kraftigt op i vore læbælter og skove. Regningen for 

Bodil bliver ikke ubetydelig, og det kan komme til at betyde, at andre planlagte renoveringer i 

de grønne områder må udskydes, eller at budgettet ikke kan holdes inden for det afsatte. 

 

 

Renovering af de grønne områder 

Vi har sammen med HedeDK og vores gartner påbegyndt en renovering af vore grønne områ-

der. Det er desværre ikke helt gået så nemt, som vi kunne ønske. Der kom meget regn over 

Bork i 2011/2012, og det har betydet, at en del af renoveringen har måttet stilles i bero, fordi 

der simpelthen ikke har kunnet arbejdes med de tunge maskiner i området. Derfor har også 

nogle af udgifterne også først kunnet betales i 2013. 

 

Udmeldelse af Fritidshusejernes Landsforening 

Grundejerforeningen har i en årrække været medlem af Landsforeningen, og bestyrelsens 

medlemmer har også aktivt deltaget i arbejdet i landsforeningen. 

I 2012 forkastede foreningens generalforsamling en kraftig kontingentstigning, fordi der ikke 

var et budget for forbruget af denne kontingentstigning. 

På generalforsamlingen i 2013 kom Landsforeningens bestyrelse så igen med en kraftig kon-

tingentstigning uden af have en plan for, hvad halvdelen af stigningen skulle bruges til. Per og 

Jørgen sad på det tidspunkt i bestyrelsen, og de kunne ikke godkende en kontingentstigning 

på omkring 60 %, når der ikke var nogen plan for, hvad disse penge skulle bruges til. Vores 

egen bestyrelse meddelte også Landsforeningen, at hvis de vedtog denne kraftige stigning, så 

ville det betyde, at vi ikke kunne blive i foreningen. 

Samtidig blev der stillet forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, som ville bety-

de, at store sammenslutninger af sommerhusforeninger ville få en stor magt i foreningen i for-

hold til de mindre foreninger. Denne vedtægtsændring kunne vi heller ikke gå ind for. 

Kontingentstigningen og vedtægtsændringerne blev vedtaget af et lille flertal, og det betød, at 

vi måtte opsige vores medlemskab af Landsforeningen. 

 

Grundejernes vedligeholdelse af grøfter 

Bestyrelsen har netop været på den årlige cykeltur rundt i området, og vi kan konstatere, at et 

stort flertal er med til at holde vores område pænt og rydeligt. Der er dog stadig oplag af æl-

dre campingvogne, og det ser altså ikke godt ud, så vi vil gerne opfordre vore medlemmer til 

at få skrottet de ældre udtjente campingvogne, som jo helt åbenlyst ikke har været brugt i 

flere år. 

Grundejerne har pligt til at vedligeholde de grøfter, som ligger op til deres grund. Det er en 

vigtig opgave, idet det kan give vandproblemer, hvis gennemstrømningen i grøfterne er dårlig 

pga. manglende vedligeholdelse. 

Nogle grundejere er dog blevet lidt for ivrige og bruger ukrudtsbekæmpelsesmidler til at holde 

ukrudtet nede på skråningerne ned til grøfterne. Det betyder, at jorden lægges helt frit med 

den konsekvens, at siderne i kraftigt regnvejr skrider ned i grøften, og så er der ingen gen-

nemstrømning mere. Det betyder, at andre kan få oversvømmelser på deres grund, og det tror 

jeg, at de bliver meget kede af. Så rens grøfterne ved jeres grund, men brug ikke Roundup 

eller andet til at fjerne al bevoksningen på grøftesiderne. 

 

Dagrenovation 

Der har været en del problemer med afhentningen af dagrenovation. Hvis affaldsspandene er 

for små eller der er for få autoriserede affaldssække til det affald, som er ved jeres sommer-

hus, så bruger jeres gæster andre sække til affaldet. Det kan være almindelige sorte sække, 
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som så stilles ved siden af affaldsstativet. De sække tager renovationen ikke med, idet de kun 

har pligt til at fjerne de officielle sække. Det betyder, at dyr som ræve og rotter ødelægger de 

sorte sække for at finde føde, og samtidig spreder de så andet affald ud over området, og det 

ser jo ikke så godt ud. 

Bestyrelsen skal derfor opfordre til, at der er et tilstrækkeligt antal sække til rådighed for 

sommerhusgæsterne. 

Ekstra sække kan købes hos f.eks. Bork Havn Ferieudlejning til 35 kr. 

 

 

Opdatering af vedtægterne 

Vi har i år vedtægtsændringer på dagsordenen. Det er egentlig nok lidt for meget at kalde det 

ændringer, fordi det i realiteten primært kun er en renovering og opdatering af de nuværende 

vedtægter. 

På generalforsamlingen sidste år vedtog generalforsamlingen at nedsætte et lille udvalg til at 

arbejde med at gøre vores vedtægter moderne og tidssvarende. Udvalget, som består af Lise 

Krintel, Poul Erik Hansen og Søren Enemark, har så udarbejdet det forslag, som bestyrelsen 

har indstillet til godkendelse. Der har ikke været nogen udgifter til denne opgave, idet alt er 

klaret via E-mail. 

Der er dog enkelte ændringer, som er lidt mere gennemgribende. Den ene af ændringerne er 

fremtidens indkaldelse til generalforsamlingen. Her foreslår bestyrelsen, at foreningens hjem-

meside bruges til indkaldelsen, og vi vil så spare portoen til udsendelsen. Stigningerne i porto-

en betyder, at det efterhånden er en betydelig udgift at udsende indkaldelserne og referatet 

pr. brev. 

Samtidig skal alle borgere med udgangen af dette år have en digital postkasse og E-mail, hvor 

de kan modtage post, og samtidig kan man så komme ind og læse på vores hjemmeside på 

www.falengf.dk 

Hvis man ikke er så skrap til det med nettet, så kan alt også ses i vore 2 opslagstavler i områ-

det. 

Bestyrelsen håber, at der er opbakning til disse ændringer. 

http://www.falengf.dk/

