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Bestyrelsens beretning 2014 

 

 

Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der 

ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen meget 

spændte på, hvordan det ville gå, men vi har kun hørt enkelte ”pip” fra utilfredse. 

 

 

Nye vedtægter 

Grunden til den manglende udsendelse er vedtagelsen af de nye vedtægter på sidste års gene-

ralforsamling. Her blev det besluttet, at indkaldelsen til generalforsamlingen for fremtiden kun 

ville ske via hjemmesiden. Der var dog forslag fra et medlem om, at vi kunne oprette en data-

base, så vi kunne udsende materialer via mail. Det blev lovet, at bestyrelsen ville arbejde for, 

at vi kunne finde et system, så vi kunne udsende informationer via mail til de medlemmer, 

som havde opgivet en E-mail adresse. 

 

Det lykkedes at finde et system ForeningLet, som vi kunne bruge til at udsende informationer 

til medlemmerne både via mail og SMS. Vi skulle så i gang med at oprette en database med de 

relevante oplysninger. Derfor udsendte vi sammen med referatet fra sidste års generalforsam-

ling et registreringsskema til alle medlemmer, og formanden lagde senere på året et brev i alle 

de postkasser, hvorfra der ikke var indsendt et skema. Det har resulteret i, at 238 medlemmer 

pt. har indsendt skema til GF – heraf 11 kun med mobil og 227 også med E-mail. Det svarer til 

66% af samtlige medlemmer. 

 

Det sidste nye er, at man nu kan registrere sig direkte via hjemmesiden. Der kan man udfylde 

skemaet, og når man så trykker på ”send”, så har sekretæren det med det samme. Han sørger 

så for at tilbagesende information om, at vi har modtaget jeres registrering, og han sender en 

mail tilbage med alle de informationer, vi har udsendt. 

 

Endelig må vi lige gøre opmærksom på, at det er jeres egen opgave at holde oplysningerne fra 

registreringen up to date. Det kan man gøre ved bare at sende en mail til formanden, så sør-

ger vi for, at det bliver rettet, så I får alle relevante oplysninger fra os. 

 

 

Velkomstbrev til nye medlemmer 

Når sommerhusene i vores forening bliver solgt til en ny ejer, vil grundejerforeningen meget 

gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen, men her er vi helt afhængige af, at vi får 

besked af de tidligere ejere eller ejendomsmægleren, så vi kan registrere de nye i vores data-

base. Vi opfordrer derfor jer alle til at give os besked om ejerskifte. 

 

 

Affaldsstativer 

Det siges ofte, at kommunerne mangler penge og derfor må prioritere deres udgifter benhårdt. 

På et område må vi dog sige, at der har været penge nok. RKSK har haft råd til, at der har 

været mulighed for at tage rundt i hele kommunen og fotografere 10.000 skraldespande. Der-

efter har der været råd til at skrive et brev ud til en masse sommerhusejere og fortælle dem, 

at deres skraldestativ ikke stod korrekt. Der har endda været råd til at skrive ud til en del, 

hvor stativet faktisk stod korrekt. 

Derfor havde nogle af grundejerforeningerne et møde med kommunen for at få opklaret, hvad 

der egentlig var op og ned i denne sag. Vi fik en lang forklaring om sagen, som i sin enkelthed 

gik ud på, at arbejdstilsynet for flere år siden havde rettet henvendelse til kommunen om disse 

skraldestativer, og nu havde kommunen altså tid til at få ordnet den sag. 
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De har så skrevet ud til de grundejere, som ikke havde deres stativ placeret korrekt. De skrev 

ud lige efter efterårsferien, hvor de fleste grundejere lige havde lukket sommerhuset ned for 

vinteren, og så skulle det lige gøres i orden i løbet af meget kort tid, ellers ville der ikke blive 

afhentet affald mere, og grundejeren måtte selv sørge for at aflevere sit affald i molokkerne på 

havnen.  

Vi havde i grundejerforeningen kommunen mistænkt for, at de ville prøve at indføre en ny af-

faldsordning, hvor vi selv kunne køre rundt med affaldet, og de så kunne spare pengene til 

skraldemændene. Det afviste de dog fuldstændigt. 

 

Selvfølgelig skal vores affaldsstativer stå korrekt, men vi synes nok, at det var lidt voldsomt 

sådan at fare ud med bål og brand. Kommunens folk og Udvalgsformand Ole Kamp (V) ind-

rømmede dog også, at det kunne være klaret lidt mere elegant, og de gav en ekstra frist til at 

få det bragt i orden, og vi fik dem til at skrive et brev med forklaring, som vi kunne sende via 

mail til medlemmerne. 

 

 

Grønne områder 

Stormen Bodil var hård ved vores grønne områder, og det har været dyrt for foreningen at få 

rettet op på de skader. Det har også betydet, at andre opgaver måtte vente, indtil vi vidste, 

hvad det ville koste. 

 

I øvrigt bliver vores grønne områder løbende set efter og passet af gartneren. Sidste år blev 

vores ”græsmand” desværre syg, og områderne var ikke helt, som vi alle var vant til. Vi har 

nu indgået en aftale med en ny til at holde vores græsarealer, og vi er sikre på, at det igen 

bliver lige så pænt, som det tidligere har været. 

 

Nogle af grundene ligger op til vores afvandingskanaler, og det er vigtigt, at grundejerne hol-

der kanalerne, så vandgennemstrømningen er optimal, og det gør de fleste også. Enkelte er 

dog lidt for ivrige og bruger skrappe ukrudtsmidler til at udrydde al vegetation langs kanaler-

ne, og det er ikke så godt. Det betyder nemlig, at skrænterne falder ned i kanalen og dermed 

stopper for vandgennemstrømningen, især når der falder meget nedbør. Derfor bør man være 

lidt mere forsigtig med bekæmpelsen, så der stadig er vegetation til at holde på skrænterne. 

 

Nogle steder har grundejerne også lavet deres egen lille bro over kanalen. Vi skal her gøre 

opmærksom på, at dette ikke er tilladt, og det kan også gøre, at skrænterne skrider ned og 

stopper for vandet i kanalen. Vi har derfor ofret dette en særlig opmærksomhed på cykelturen 

rundt i området i år, og vi vil skrive ud til grundejerne om at få fjerne disse ulovlige ”broer”. 

 

 

Bestyrelsens cykeltur rundt i området 

Hvert år cykler bestyrelsen rundt i området for at se, om alt er, som vi har aftalt det. Generelt 

ser vores område meget flot ud, og det er tydeligt at se, at mange gør meget ud af deres huse 

og grunde. 

 

Enkelte steder er der måske nogle mangler med klipning af hæk og træer, og så skriver vi ud 

til den enkelte, som så får det rettet til. 

Der er dog også grundejere, som ikke får det rettet eller direkte er kommet til at lave noget, 

som er i strid med f.eks. lokalplanen. Her retter vi selvfølgelig også først henvendelse til 

grundejeren, men bliver det ikke rettet, må vi overlade sagen til kommunen, som så må sørge 

for det videre fornødne. 

 

Men det er vigtigt at understrege, at generelt har vi et område, som vi godt kan være stolte af 

. 
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Kloak/afvanding 

Problemerne med kloakkerne er endnu ikke helt afklaret. RKSK har renoveret og opsat nye 

pumper, men ved kraftigt regnvejr er der stadig problemer. Nu må det skyldes, at kloakkerne 

ikke er helt tætte. Derved sker der en indsivning af regnvand i systemet, som gør, at der 

kommer for meget vand i dem ved kraftig nedbør, og det kan systemet ikke klare. Der er plan-

lagt en renovering af kloaksystemet ved den såkaldte ”strømpemetode”. Det er en billig, men 

effektiv måde at få stoppet eventuelle utætheder i forhold til at grave ledningerne op og ud-

skifte dem. 

 

 

Renovering af veje og revneforsegling + stier 

Sidste år på generalforsamlingen blev der spurgt til vedligeholdelsen af vores stier. Vi vedlige-

holder både veje og stier samtidig, men I må have den tålmodighed, at det først kan lade sig 

gøre, når vores entreprenør kan komme frem med sine maskiner. Hvis der er for vådt i områ-

det, synker maskinerne i og ødelægger for meget, og derfor kan I godt få opfattelsen af, at vi 

ikke tænker nok på stierne, men der er altså en praktisk forklaring på, hvorfor det nogen gan-

ge bliver lidt senere.  

Vi har i øvrigt både stier, der har belægning med asfalt eller grus. Asfaltstierne blive renoveret 

i forbindelse med, at vi samtidig renoverer vejene og foretager revneforsegling.  

 

I år er det Svanevænget og Rylevænget, der får en totalrenovering med ny asfalt, mens de 

øvrige veje bliver revneforseglet. Revneforseglingen betyder, at vore veje holder længere, in-

den det er nødvendigt at lægge helt ny asfalt på. Alt dette koster i nærheden af 400.000 kr. 

 

 

Fibernettet 

SydEnergi lavede en stor kampagne for, at vi skulle tilmelde os fibernettet. Allerede den gang 

gjorde bestyrelsen opmærksom på, at vi synes, at prisen for både TV og Bredbånd var for høj. 

Vi synes, at det er urimeligt, at vi skal betale for alle 12 måneder, når mange kun er i deres 

sommerhus i det halve år.  

Det er nok også derfor, at der her på denne generalforsamling er kommet et forslag om at 

undersøge, om det kan laves billigere af andre. Den sidste mulighed har vi undersøgt, og det 

kan godt laves billigere, hvis vi tilmelder os som hele grundejerforeningen, men der er jo en 

del, som aldrig har tilmeldt sig, og som ikke synes, at de har brug for det. Derfor er vi tilmeldt 

dette net som enkeltpersoner, og det gør det dyrere. 

 

SydEnergi overtog firmaet Stofa og overlod derefter alt, der havde med dette at gøre til Stofa, 

og det har ikke været uden problemer. Der har været rod i de aftaler, som den enkelte som-

merhusejer oprindeligt havde indgået, der var problemer med forbindelsen til nettet, der var 

rod i regningerne, som i øvrigt for mange var helt uforståelige. Abonnenterne får godt nok de-

res for meget indbetalte beløb tilbage efter nogen tid, men så er den næste regning også for-

kert, og så går hele proceduren om igen.  

Det lader til, at problemerne nu tages alvorligt, og at systemet bliver rettet op, og det er også 

på tide. I mellemtiden er mange blevet trætte af alle problemerne, og de har opsagt deres 

abonnement med Stofa, og det kan jo også være en grund til, at Stofa nu endelig har fundet 

ud af, at de må få orden i betalingerne. 

 

 

Kalmarbroen 

Det har været et stort ønske fra medlemmer, at der blev bygget en ny bro som erstatning for 

den tidligere. Sidste nyt i sagen er, at 4-5 grundejerforeninger er gået sammen i et udvalg, 

som skal se på, hvordan vi bedst økonomisk kan bygge en ny bro over kanalen, så vi kan få 

bundet vores områder sammen igen. Udgiften til broen vil blive delt mellem de interesserede 
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grundejerforeninger. Der tales om en pris mellem 40 til 90.000 kr. alt efter udformning og 

byggematerialer. 

 

 

Hastighedsbegrænsninger 

Bestyrelsen har for lang tid siden rettet henvendelse til RKSK og fortalt dem om den skilte-

skov, der er med forskellige hastighedsgrænser her i Bork, men der er ikke rigtig sket noget. 

Forklaringen har hele tiden været, at det skulle de drøfte med politiet. Nu er der imidlertid 

kommet nye regler på området, hvor det er kommunen, der bestemmer, hvilke hastigheder, 

der skal være i et bestemt område.  

De skal naturligvis have en drøftelse med politiet, men det skulle vel også have været muligt, 

siden vi for første gang fortalte dem om det kaos om hastigheder, der er her i Bork. De har 

faktisk haft et par år til at finde ud af det.  

Nu skal vi snart igen have et møde med kommunen, og her vil vi igen drøfte, om det var mu-

ligt at have en fælles hastighedsgrænse i hele Bork-området. 

 

 

Politiets indsats i området 

Politiet har været meget aktive i sommerhusområderne i det sidste år for at dæmme op for de 

mange indbrud. De har også opfordret til, at vi blev bedre til at holde øje med vores nabohus 

og ringe til politiet, hvis vi observerede noget mistænkeligt. Det har faktisk virket med denne 

nabohjælp, og der har været besøg af færre uindbudte gæster i vores huse i det sidste år. 

Politiet opfordrer alle til at udskifte de gamle låse med nyere og sikrere. Det skal helst også 

være sådan, at der skal bruges nøgle på begge sider af døren. 

 

 

Samarbejde med de andre grundejerforeninger 

Samarbejdet med de andre grundejerforeninger i området fungerer fint. Hvert år i februar må-

ned holder vi et fællesmøde, hvor de forskellige emner bliver drøftet. Problemerne for de en-

kelte foreninger er selvfølgelig meget ens, men det er en god lejlighed til at få dem drøftet 

med både RKSK og Forsyningen. Problemerne handler både om afvandingen via kloakkerne, 

affaldsordningen med fotografering af vores skraldespande, de kaotiske forhold omkring for-

skellige hastighedsbegrænsninger i området, som f.eks. betyder, at der i den ene retning på 

Fjordvejen må køres 80 km/t, mens der i den anden retning er en hastighedsbegrænsning på 

40 km/t osv. 

 

 

Samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune 

Samarbejdet med kommunen er normalt velfungerende, men vi må desværre meget tit rykke 

for at få lavet de ting, som vi har aftalt med dem. Et eksempel er de nye blå vejskilte i stedet 

for de gamle grønne i den gamle del af Falen. Der skulle gå næsten 2 år og nogle rykkere til, 

fra vi først gang bragte dette emne på dagsordenen i et møde med kommunen. Vi blev også 

lovet, at det skulle blive snarest, men der skulle altså gå en rum tid, inden arbejdet blev ud-

ført. 

Efter møderne rykker vi også for et referat fra mødet, men det har vi dog aldrig fået, selvom 

Forvaltningsloven siger, at der skal foreligge et referat fra et møde, når der bliver truffet nogle 

afgørelser.  

Vi har så altid selv lavet et referat, som vi fremsender til kommunen, og her giver vi dem mu-

lighed for at komme med rettelser. De har aldrig reageret på vores brev, og de har ikke en 

gang kvitteret for modtagelsen, som de faktisk også er forpligtet til. 

Kommunen er dog flink til at imødekomme vores anmodninger om møder for at drøfte de pro-

blemer, der eventuelt måtte være. Her får vi så 1 time i audiens hos borgmesteren. 
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Grundværdier 

Der har i de seneste år været en del skriveri i pressen om vurderingerne af vore grunde. Der-

for undersøgte bestyrelsen, hvordan det så ud hos os, og vi tog en enkelt af bestyrelsesmed-

lemmernes sommerhus ud til nærmere vurdering. Det viste sig – næsten selvfølgelig, at SKAT 

også i vores område havde ladet grundværdierne stige langt mere end husværdierne, selvom 

loven foreskriver, at de 2 vurderinger skal stige omtrent parallelt. I det undersøgte tilfælde var 

husværdien i tidsrummet 2004 til 2014 steget med ca. 27%, men grundværdien var steget 

med 141%.  

Til forklaring skal det siges, at skatten på huset er omfattet af skattestoppet, mens skatten på 

grunden må stige hvert år. Man kunne derfor få den tanke, at SKAT bevidst havde ladet 

grundværdien stige for at få flere penge i stats- og kommunekassen, mens de var mere lige-

glade med husværdien. 

 

Derfor rettede vi henvendelse til SKAT for at få rettet op på misforholdet. SKAT henviste dog 

bare til, at vores krav var forældet, og uden yderligere forklaring blev alt afvist. Nu har folke-

tinget så sendt hele skandalen i udvalg, som så skal rette op på tingene i 2016 eller 2017. 

Skiftende skatteministre har desværre ikke magtet at få styr på forholdene i SKAT. Hele mise-

ren begyndte nok med, at Kristian Jensen afskedigede masse af SKATs medarbejdere, og siden 

er det bare gået ned af bakke. 

 

 

Ny hjemmeside 

Det firma, hvor vi har vores hjemmeside, besluttede, at der skulle ske en opgradering af deres 

system. Der er ingen i bestyrelsen, der er så meget computernørder, at vi sådan bare kunne 

konvertere den gamle side til den nye. Derfor har vi måttet bede vores tidligere konsulent om 

hjælp.  

Siden er nu ved at være i orden igen, og vi vil igen kunne bringe nyheder og informationer på 

denne måde. Samtidig er den som omtalt tidligere også blevet lavet sådan, at man kan udfyl-

de registreringsskemaet på hjemmesiden, og på den måde blive indført i vores database, så 

man via E-mail kan få informationerne direkte hjem på sin egen pc.  

Det håber vi, at I vil blive glade for. 

 

Vi har i øvrigt lagt nogle lister nede bagerst i salen, så I kan se, om I er registreret i databa-

sen. De registrerede adresser er på de 3 lister markeret med grønt. Vi har også lagt nogle ek-

semplarer af registreringsskemaet, som I så kan aflevere med det samme. I kan også tage et 

registreringsskema med tilbage til jeres nabo, hvis I kan se, at hun/han ikke lige har fået ske-

maet sendt ind. Ellers kan I som sagt gå ind på vores hjemmeside www.falengf.dk og registre-

re jer elektronisk.  

 

Det var så beretningen for 2014, og nu vil jeg overlade det til dirigenten at lede debatten om 

den. 

http://www.falengf.dk/

