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Bork, den 19. april 2016 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 
 

I Falen Grundejerforening af 1973 

 

Lørdag den 16. april 2016 kl. 11.00 i 

Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet 
 

 

Gæstetaler ved generalforsamlingen var Ole Kamp (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget i 

Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

PS bød velkommen til generalforsamlingen og gav derefter ordet videre til Ole Kamp. 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

Der er 71 stemmeberettigede ved generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

Mogens Krintel, Mågevænget 20 blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsam-

lingen er lovligt indkaldt.  

Derefter gennemgik Mogens dagsordenen. 

2. Valg af stemmeudvalg 

Der blev valgt Hans Pedersen og Knud Christiansen. 

3. Aflæggelse af bestyrelsens  beretning 

PS aflagde beretningen. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

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

af budget for det kommende år. 

LC gennemgik regnskabet. 

- Spm. Er legepladsen over de 7 år, hvor der blev lavet aftale om eftersyn ved opfø-

relse? 

Svar. 7 års perioden er ved at udløbe, og der er tegnet kontrakr for en ny periode. 

Bestyrelsen har været tilfredse med det nuværende firma. 

- Spm. Der er afsat 30.000 kr. til legepladsen? 

Svar. Det er korrekt. Der er afsat de penge til legepladsen, og beløbet dækker også 

anden vedligeholdelse af f.eks. petanquebanen 

- Tove Petersen, Hejrevænget mente, at det var vigtigt, at der var hjertestartere i 

området, og hun synes, at de nuværende stod forspredt. Der kunne godt være en 

eller to i vores område. 

Svar. Bestyrelsem synes også er vigtige. Der er ikke umiddelbart sat penge af på 

budgettet til dette. Der arbejdes videre med denne sag. 

- Spm. Udgifter til veje er større end budgettet? 

Svar. Det er rigtigt, men det en en forventet udgift. Der er brugt af de opsparede 

midler. Revneforseglingen er godt for vedligeholdelsen af vore veje. 

- Spm. Er det afsat penge til opretningen af grusvejen Klydevænget? 

Der er afsat 200.000 kr. til vedligeholdelse af veje i det kommende år. 

- Spm. Er grusvejen Klydevænget grundejerforeningens ansvar? 

Svar. Ja, denne del af Klydevænget er vores ansvar. 

Regnskabet blev godkendt. 
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LC gennemgik budgettet.  

Dirigenten påpegede, at et indkommet forslag ikke er indregnet i budgettet. Det kunne 

gøre, at der kunne komme en ekstra udgift. 

5. Indkomne forslag 

De indkomne forslag er indkommet korrekt og til tiden. Dirigenten oplæste forslagene. 

PS kunne oplyse, at der nu er lagt grus på hele stien. 

SE begrundede, hvorfor der skulle indkøbes nyt udstyr. 

Leif Sørensen, Kosigvænget 66 var modstander af indkøbet. 

Det blev også udtrykt støtte til forslaget. 

Maja Sørensen, Kosigvænget 80 mente, at medlemmerne havde meldt sig frivilligt. 

Derfor skal der ikke indkøbes udstyr. 

Inge Holdt, Kosigvænget 58 påpegede, at bestyrelsen ikke fik noget for deres arbejde, 

men de fik stillet det til rådighed. 

Dirigenten spurgte, om der var ønske om skriftlig afstemning. Det var der. Dirigenten 

gennemgik afstemningsproceduren. 

Der var 56 stemmer for, 12 imod, 3 ugyldige. 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

Det blev godkendt 

7. Valg af formand / kasserer 

LC ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Bent Hansen, Kosigvænget 64. Han blev 

valgt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsen foreslår SE. 

Der blev stillet forslag om valg af Eigil Sørensen, Kosigvænget 80 

Der blev afgivet 55 stemmer på SE 

Det blev afgivet 16 stemmer på Eigil Sørensen 

Der var ingen ugyldige stemmer 

Begge suppleanter blev valgt 

Knud Christiansen, Mosevænget 23 

Hans Pedersen, Svanevænget 10 

9. Valg af revisorer og suppleanter 

Begge revisorer blev genvalgt 

Lise Krintel, Mågevænget 20 

Inge Marie Holdt, Kosigvænget 58 

Begge suppleanter blev genvalgt 

Poul Erik Hansen, Mågevænget 22 

Lilly Andreasen, Mosevænget 34 

10. Valg af udvalgsmedlemmer 

Der er ikke forslag om udvalgsmedlemmer 

11. Eventuelt 

- Dirigenten konstaterede, at det mest var en bemærkning fra en grundejer. 

- Dirigenten konstaterede, at hjertestartere var blevet debatteret un der regnskabet. 

 

 

PS oplyste, at næste år generalforsamling bliver afholdt dem 8. April 2017. Det 

er tidligere pga påsken. 

 

PS takkede for det store mødetal, og han opfordrede til, at alle blev registreret i med-

lemssystemet. 
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PS takkede Lone for det store arbejde hun havde gjort for foreningen. Lone takkede for 

de 6 år i bestyrelsen. 

 

PS bød velkommen til Bent Hansen, Kosigvænget 64 som ny kasserer for grundejerfor-

eningen. 

 

Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen. 

 

 


