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Bestyrelsens beretning 2015 
 

 

 

 

Velkommen til årets generalforsamling. 

 

I år har vi igen prøvet noget nyt – men også noget afprøvet. Vi har sat indkaldelsen på hjem-

mesiden, vi har udsendt den pr. mail og pr. sms til de medlemmer, der har enten indsendt 

medlemsregistrering, eller de har registreret sig på hjemmesiden, men vi har også udsendt 

sms til de grundejere, som endnu ikke har registreret sig i vores medlemssystem. 

 

Grunden til det sidste er, at vi på den måde vil prøve, om vi kan få flere til at blive registreret. 

Vi har igen i år lagt medlemslister nede for enden af lokalet, og I må gerne kontrollere, om 

jeres er korrekt. Kan I se, at jeres nabo ikke er ”grøn” på listen, må I gerne lige prikke til ham 

eller hende, så de også kan blive markeret med grøn. 

Vi har i øvrigt fået mange, gode tilbagemeldinger fra jer om vores nye mailservice. 

 

Nye ejere i grundejerforeningen 

Hvis et sommerhus får nye ejere, vil grundejerforeningen gerne have, at I giver os besked om 

det. En enkelt af ejendomsmæglerne er meget flink til at skrive en mail til os om ejerskifte, 

men det er ikke alle, som husker det. Derfor er vi afhængige af, at I giver os besked. 

Da vi fik listen i år fra RKSK, opdagede vi 6 ejerskifter, som vi ikke vidste noget om. 

Nogle af jer flytter også adresse, men glemmer at give os besked. Siden sidste år er der 17 af 

vore medlemmer, der har fået ny adresse, uden vi vidste det. Vi vil blive meget glade, hvis I 

også giver os besked om adresseændring. 
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Det sker også, at grundejere ringer til foreningen om, at der har været indbrud et af de andre 

sommerhuse. Her er det jo også vigtigt, at vi har en opdateret medlemsliste, så en fra besty-

relsen kan ringe til den pågældende ejer og give besked om uregelmæssigheder. Det er også 

en grund til, at det er vigtigt, at alle vore medlemmer er registrerede. 

 

Hjertestartere 

Tove Petersen har spurgt, om bestyrelsen har overvejet at ansøge Tryg Fonden om hjertestar-

tere. Der er jo meget tryghedsskabende, hvis vi kunne opsætte nogle i området. Vi har i 2014 

ansøgt om hjertestartere, men fik desværre afslag på vores ansøgning. Vi kan godt anskaffe 

nogle selv, men det er ikke kun anskaffelsesprisen på ca. 15.000 kr., men også etableringen, 

der koster. Hjertestarterne skal have strøm for at holde batterierne vedlige, og det kan godt 

komme til at koste en del penge. Bestyrelsen har ikke opgivet tanke om hjertestartere. 

 

Legepladsen 

Der er heldigvis mange både grundejere og gæster, der benytter vores legeplads. Bestyrelsen 

er jævnligt rundt for at se, om alt er i god stand, og vi afholder legepladseftersyn hvert år. 

Legepladseftersynet er lovpligtigt af hensyn til sikkerheden, og vi har lige indgået aftale om en 

ny periodeeftersyn. 

Brugerne af legepladsen er gode til at rydde op efter sig, så det er kun skraldesækken, som en 

af bestyrelsesmedlemmerne må sørge for bliver udskiftet. 

Der er kommet nye reklameskilte op på legepladsen. Det er de sponsorer, som nu er med til at 

betale for eftersynet. Vi synes, at skiltene er blevet pæne og diskrete, så de ikke skæmmer 

vores flotte legeplads. 

 

Hjemmesiden 

Vi har fået stor ros for hjemmesiden både fra medlemmerne, men også fra andre som lige er 

inde og se på den. Hjemmesiden har ændret lidt udseende og er blevet opgraderet, så der har 

været lidt ekstra arbejde for vores ansvarlige for siden. 

På hjemmesiden er der også kommet reklamer for vores sponsorer. 

 

Kalmarbroen 

Efter lange og seje forhandlinger er flere grundejerforeninger blevet enige om at sætte en er-

statning for den gamle Kalmarbro op. Vi blev enige om deling af udgifterne, og broen er nu 

opsat og kan tages i brug i denne sommer. 

Broen indvies i dag her efter generalforsamlingen, så I også får mulighed for at være med i 

fejringen af den nye bro. Arrangementet begynder kl. 14, og den officielle indvielse er kl. 15. 

 

Vedligeholdelse af vore grøfter 

Det er et tilbagevendende problem med vedligeholdelsen af vores grøfter. Jeg tror, vi i flere år 

har påpeget, at det er en del af grundejernes opgaver at sørge for en god gennemstrømning i 

grøfterne. Hvis gennemstrømningen ikke er god nok, så er der fare for, at vandet ikke kan 

komme væk og sommerhusgrundene bliver oversvømmet. I værste tilfælde kan det medføre 

store vandskader på sommerhusene. Derfor er det så vigtigt for os alle, at de grundejere, der 

har en grøft i deres baghave, holder den i pæn stand, men vi må også advare mod, at der bli-

ver brugt ukrudtsbekæmpelsesmidler til at holde bevoksningen nede, idet det betyder, at jor-

den bliver helt blotlagt, og der ikke er noget til at holde på siderne. Dermed er der stor fare 

for, at siderne på grøfterne skrider ned i grøften og dermed stopper vandgennemstrømningen. 

Nogle steder har der også været træer, som er vokset ind over grøftener eller ligefrem faldet 

ned i grøften. 

Grundejerforeningen kan kun opfordre jer til at være omhyggelige med vedligeholdelsen. 
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Vi har også i flere tilfælde bragt grøfterne på bane, når vi har haft møder med RKSK. Det er 

ikke altid, at de lige husker, at de også har en opgave med at vedligeholde de grøfter og kana-

ler, som de har ansvaret for. Vi kan kun håbe, at det bliver bedre i fremtiden. 

 

Private overgange over grøfterne 

Der er nogle grundejere, der har lavet private broer over grøfterne. Her er vi nødt til at påpe-

ge, at det ikke er lovligt med disse broer, som ofte kun består af en palle, som er lagt over 

grøften. Der er stor fare for, at disse pallebroer ødelægger siderne på grøfterne, og dermed 

også ødelægger gennemstrømningen. Broerne langs Klirevænget er nu blevet fjernet i forbin-

delse med vores del af vedligeholdelsen af grøften, og de må altså ikke etableres igen. 

 

Placering af affaldsstativerne 

Denne sag fyldte meget sidste år, fordi kommunen pludselig skrev brev til en masse husejere i 

slutningen af 2014 om, at deres affaldsstativ stod forkert. Det var ikke renovationsarbejderne, 

der havde brokket sig, men det var et krav fra Arbejdstilsynet, som gjorde, at kommunen tog 

denne sag op. Vi fik en frist til her først i 2015 til at få ordnet placeringen af stativerne. Vi har 

ikke efterfølgende hørt om problemer med dette. 

 

Forureningen af Ringkøbing Fjord 

Der kæmpes stadig med forureningen af fjorden. Der er ikke grønt flag i Bork Havn, og det er 

noget, som vore gæster bemærker. RKSK vil gerne gøre kommunen til en turistattraktion, og 

det bliver Bork ikke, hvis der stadig udledes forurenet kloakvand ud i fjorden. Vi må derfor på 

det skarpeste opfordre kommunen til at sørge for, at afvandingen i området sker via kloakker-

ne og rensningsanlægget og ikke direkte til fjorden. 

Kloakkerne i området er også af ældre dato. Faktisk ved vi alle, at de er over 40 år gamle, og 

der er alt for stor indsivning af grundvand ind i kloakkerne. Derved kommer så store vand-

mængder til rensningsanlægget, at det ikke har kapacitet til at klare den vandmængde. Det er 

naturligvis særlig slemt ved store nedbørsmængder. Når det sker, så er RKSK nødt til at lede 

forurenet kloakvand direkte uden om rensningsanlægget og ud i fjorden. Det er selvfølgelig 

helt uacceptabelt, og vi kan kun opfordre kommunen til at få renoveret kloaksystemet. 

 

Veje og stier 

Alle har nok bemærket, at grundejerforeningen i de seneste år har renoveret alle veje og stier. 

Det har kostet en del penge, men en god vedligeholdelsestilstand er en forudsætning for, at 

der ikke bliver pludselige store udgifter til veje og stier. 

I de kommende år vil det kun være nødvendigt at foretage den såkaldte revneforsejling af ve-

jene. Det betyder kort fortalt, at vores asfaltfirma lægger flydende asfalt ud i de revner, som 

vejene naturligt får. På den måde undgår vi, at der trænger vand ned i revnerne. Dette vand 

fryser til is om vinteren, og derved ødelægges vejene. 

De store udgifter til renovering til vejene har kun kunnet lade sig gøre på så kort tid, fordi vi 

igennem en årrække har sparet op til det. 

Renoveringen af stierne foregår meget nemmere. En maskine kører hen over stien, tager fat i 

det øverste lag og knuser det til småstykker. Derefter sprøjtes en flydende, varm asfaltmasse 

ud over stykkerne og binder derved det hele sammen. 

En af grundejerne har spurgt, hvor når vi gør noget ved stien mellem Kosigvænget og Falen 

vej. Den trænger meget, fordi den bliver meget sumpet ved kraftig nedbør. Stien har fået 

langt et lag grus på i år og er blevet tromlet, så de skulle kunne bruges igen hele året. 

Det er vurderingen fra vores rådgiver, at veje og stier kan holde i 10 til 20 år. Der er dog nok 

en lidt kortere levetid på Klirevænget, da der jo er meget trafik på vejen. 
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Grønne områder 

Der er efterhånden blev ryddet godt op efter de storme, som har haft deres vej gennem områ-

det. Gartneren er også ved at se på de grønne områder, som vi har fået ordnet gennem de 

sidste år. Det er vigtigt, at ukrudtet holdes nede, så træerne kan vokse op, og området kan 

blive flot igen. Det kan godt se lidt åbent ud lige nu, men bestyrelsen er sikre på, at inden for 

ganske kort tid vil områderne blive pæne igen. 

Vi har mange store træer rundt omkring i området. De kan skabe nogle skyggeproblemer om 

sommeren for nogle sommerhusejere. Vi vil i de kommende år fælde en del af de store træer 

og plante nye, der ikke bliver helt så store. Det meget store grantræ, der står i kanten af lege-

pladsen, har vi også en plan om kan blive til en flot træskulptur. 

Hededanmark har også været og gennemgå det område, som de har renoveret. Der drejer sig 

om det grønne område mellem Mågevænget og Fjordvejen. På grund af den megen regn har 

det været svært at få de nyplantede træer til at gro, men det ser nu ud til, at det er ved at 

lykkes. 

 

Hastighedsbegrænsninger 

På et møde med RKSK i efteråret havde vi dokumentation med for at fortælle om de meget 

mærkelige hastighedsbegrænsninger i Bork. Som et eksempel kunne vi vise borgmester og 

forvaltning, at der på en bestemt strækning af Fjordvejen var en hastighedsbegrænsning på 40 

km/t den ene vej, men man på samme strækning i den anden retning faktisk måtte køre 80 

km/t. Forvaltningen erkendte dette og ville se på det, når der var kapacitet i kommunen til 

denne opgave. 

 

Forskellige samarbejder 

Som jeg fortalte på sidste generalforsamling er samarbejdet både med de andre grundejerfor-

eninger og RKSK generelt godt. Kalmarbroen er et godt eksempel på et godt samarbejde mel-

lem grundejerforeningerne. Når vi taler om samarbejdet med kommunen, kunne vi selvfølgelig 

godt tænke os, at tingene gik lidt hurtigere, men vi har også forståelse for kommunens øko-

nomiske situation. Alt kan desværre ikke blive lavet på en gang. 

Vi må dog igen på det kraftigste opfordre kommunen til at få gjort noget ved afvanding af om-

rådet, så det ikke er nødvendigt at lede forurenet spildevand ud i fjorden, og samtidig se på, 

om det ikke efterhånden er en god idé at få renoveret kloakkerne f.eks. ved en såkaldt 

”strømpemetode”, så indsivningen i kloakkerne kan stoppes. 

 

Bestyrelsens cykeltur 

Vi har før her på generalforsamlingen fortalt, at bestyrelsen samlet tager på en cykeltur rundt i 

området. Det er blevet en tradition, at turen er fredagen før generalforsamlingen – altså i går. 

Vi må understrege, at de allerfleste grundejere er med til at holde vores område i flot stand, 

og når der er enkelte fejl eller mangler, så skriver vi til den enkelte grundejer, som så i de fle-

ste tilfælde får rette fejlene. Det være sig f.eks. klipning af hække eller træer ud mod vejene 

eller oprensning af grøfter. I de tilfælde, hvor det alligevel ikke bliver ordnet, har vi en aftale 

med kommunen om, at de så overtager sagen og skriver til sommerhusejeren, at de skal sør-

ge for, at det bliver rettet, ellers har kommunen mulighed at få tingene ordnet på grundeje-

rens regning. Og det er ikke billigt, skal jeg lige påpege!!! 

 

Det var så beretningen for året 2015, og jeg vil overlade det til dirigenten at lede debatten om 

den, men lige til sidst vil jeg lige igen henlede opmærksomheden på medlemslister, som ligger 

nede bagerst i salen. Tag lige en tur forbi og se, om der er noget, der skal rettes, og til aller-

sidst vil jeg håbe, at en del af jer, der har tiden til det, kommer forbi den nye Kalmarbro og er 

med til indvielsen. 

 

Beretningen vil som sædvanligt blive lagt på hjemmesiden efter generalforsamlingen. 


