
 Generalforsamling den 8. april 2017 
 

 

Side 1 af 6 
 

 www.falengf.dk Per Sørensen, Kosigvænget 59, 6893 Hemmet bestyrelse@falengf.dk 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Bestyrelsens beretning 2016 
 

 

Velkommen til årets generalforsamling. 

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sat på vores hjemmeside den 10.marts 2017. Det er 

i god tid inden sidste frist for meddelelse til medlemmerne jf. § 5, stk. 1: 

 

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Med ind-

kaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 5. Indkaldelsen med eventu-

elle bilag offentliggøres via hjemmesiden www.falengf.dk. 

 

Igen i år har vi sendt indkaldelsen ud pr. mail til de medlemmer, der har ladet sig registrere i 

vores medlemssystem. Det er en nem, billig og hurtig måde at få oplysninger sendt ud til jer 

på. Når I er registreret, så sender vi bare alt ud via vores database, og det koster ikke yderli-

gere. 

På nuværende tidspunkt har vi 253 medlemmer i systemet. Det svarer til 70 %. Derudover har 

vi 4 medlemmer, der aktivt har bedt om at få indkaldelsen pr. snailmail, og der er et enkelt 

sommerhus, hvor vi pt. ikke ved, hvem der ejer huset. 

 

Det betyder, at der er 102 sommerhuse, der ikke har tilmeldt sig. Det svarer til 28 %. En del 

af dem får dog tilsendt en SMS om generalforsamlingen, idet vi manuelt har søgt og fundet 

dem via deres navn i KRAK. Det var en meget besværlig proces, og modsat E-mailsystemet så 

koster det foreningen penge at udsende disse SMS. Det er pt. 50 medlemmer, hvor vi har fun-

det deres mobilnummer i KRAK. De resterende 52 medlemmer får ingen besked, og de får hel-

ler ikke tilsendt materiale. 
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Vi registrerer ikke, hvor mange der benytter sig af vores hjemmeside www.falengf.dk, og der 

kan selvfølgelig være nogen af de 52, der følger med via hjemmesiden, men det ændrer ikke 

på, at foreningen meget gerne ville have dem registreret. Vi sender ikke så tit mails ud til 

medlemmerne, at det kan betegnes som spam. 

 

Bestyrelsen skal derfor opfordre alle medlemmer til at registrere sig i medlemssystemet. Den 

nemmeste måde at gøre det på er via vores hjemmeside. Registreringsformularen kan findes 

under fanebladet Registreringsskema. Det er gratis at sende skemaet. 

 

Vi får alle sommerhusejeres navne via kommunen, men der bliver kun oplyst deres hjem-

adresse og sommerhusadresse. Vi får hverken deres telefonnumre eller E-mailadresser. Oplys-

ningerne om de enkelte ejere videregives IKKE til andre. Hvis en nabo opdager, at der har væ-

ret indbrud i et hus og ringer til en fra bestyrelsen, så er det bestyrelsen, der kontakter ejeren. 

Vi opgiver ikke telefonnumre. 

 

Igen i år har vi medlemslisterne med her på generalforsamlingen, så I kan se, om I er regi-

streret med korrekt E-mail og telefon-/mobilnummer. Nogen af jer får tilsendt til flere E-

mailadresser, og disse kan af pladsmæssige årsager ikke vises på denne liste, men vi får jo 

tilbagesendt de E-mails, som ikke kan afleveres. Derfor har vi meget godt styr på, om vi får fat 

i modtageren i den anden ende. 

 

Vi har i år valgt, at listerne ligger her oppe ved bestyrelsens bord i stedet for nede i salen, da 

vi blev kontaktet af RKSK efter sidste års generalforsamling, da de havde fået en klage fra en 

af vore medlemmer, som mente, at oplysningerne var blevet misbrugt. 

 

Nye ejere i grundejerforeningen 

Efter vore vedtægter har den enkelte grundejer pligt til at oplyse, om de sælger deres hus og 

hvem, de sælger til jf. Vedtægternes § 3, stk. 3: 

 

Stk. 3: Ved salg forpligter medlemmerne sig til at give oplysning om medlemspligten til de nye 

ejere enten direkte eller gennem den valgte ejendomsmægler/-formidler. Ligeledes er de for-

pligtet til at give oplysning om købers navn og privatadresse. 

 

Nogle af de lokale ejendomsmæglere er meget flinke til at oplyse om salg af huse, og de nye 

ejeres data. Det er vi meget taknemmelige for, og vi er glade for dette samarbejde. Der er dog 

nogle af jer, der ikke sælger gennem en af de lokale ejendomsmæglere i Nr. Nebel, så jeres 

hjælp er uvurderlig. 

 

Vi er glade for, at det ser ud, som om der igen er kommet gang i salget af sommerhuse. Der 

er ikke tal på, hvor mange huse, der har fået nye ejere, men efter en del års stagnation er 

salget i vores område så småt ved at komme i gang igen. 

 

I forbindelse med at husene får nye ejere, så sker der også forskellige renoveringer. Husk at 

se efter, om de håndværkere, der kommer med materialer – nogle gange i lastbiler, laver ska-

der på vejene. Det er iflg. Tillæg til vores vedtægter sommerhusejeren, der hæfter for skader 

på vejene. 

 

Veje og stier.  

Den enkelte grundejer vil blive draget til ansvar for beskadigelse af veje og stier.  
GODKENDT PA GENERALFORSAMLING d. 25-4-09. 

 

 

http://www.falengf.dk/
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Hjertestartere 

Sidste år på generalforsamlingen blev der spurgt om hjertestartere. Bestyrelsen har arbejdet 

videre med den sag, og på et møde i februar mellem alle grundejerforeningerne i Bork blev 

man enige om, at det var en god idé at opsætte hjertestartere i alle foreningerne. Nu skal det 

koordineres, så vi får dækket områderne på den bedste måde. 

 

Det er bestyrelsens forventning, at vi vil opsætte hjertestartere de steder, hvor vi også har 

vores opslagsskabe, så der bliver altså 2 i vores område. Udgiften til en hjertestarter er ca. 

15-20.000 kr. 

 

Legepladsen 

Legepladsen bliver heldigvis stadig meget benyttet af sommerhusejerne og alle vores gæster. 

Bestyrelsens medlemmer efterser jævnligt, om den er i orden, og vi indberetter til det firma, 

som har vedligeholdelsen, hvis der sker skader på legeredskaberne. 

 

Brugerne er generelt gode til at rydde op efter sig, så der ser pænt ud. Bestyrelsen skal så 

bare sørge for, at skraldeposen bliver udskiftet. 

 

Der er en del lokale firmaer, som støtter os ved at købe et reklameskilt på legepladsen. Det 

dækker selvfølgelig ikke hele udgiften til vedligeholdelse af pladsen, men det er et godt tilskud. 

Der er også reklame for vores sponsorer på hjemmesiden. 

 

Der er lavet en ny aftale med firmaet om eftersyn og vedligeholdelse af pladsen. Petanqueba-

nen vedligeholdes af os selv. 

 

Hjemmesiden 

Vi prøver at holde vore hjemmeside opdateret, så alle grundejere kan gå ind på siden og her få 

de oplysninger, som er relevante for jer. 

Hvis der er nogen af jer, der gerne vil have os til at sætte nogle oplysninger, som er af inte-

resse for en stor del af os, kan I kontakte Søren Enemark. Han vil så sætte oplysningerne på 

hjemmesiden, hvis bestyrelsen er enige i dette. 

 

Besøg hjemmesiden www.falengf.dk 

 

Vedligeholdelse af grøfter 

Bestyrelsen har flere gange tidligere skrevet om vedligeholdelse og oprensning af grøfter, men 

der er stadig problemer visse steder. Vi skal her igen opfordre til, at den enkelte grundejer 

sørger for at det bliver bragt i orden. Efter Vedtægter for fællesprivat regnvandssystem i Ko-

sigvænget, Bork Havn, 6893 Hemmet skal denne oprensning ske inden 1. maj og 15. septem-

ber. Disse vedtægter kan findes på vores hjemmeside under fanebladet Vedtægter. 

 

Bestyrelsen skal også opfordre til, at der ikke bruges Roundup eller andre sådanne midler til at 

bekæmpe ukrudt på grøftesiderne. Der er stor fare for, at grøftesiderne skrider ned i grøften 

og spærrer for vandgennemstrømningen.  

 

Vandingslauget renser kanalerne en gang om året, og de renser også de underføringer, som 

de har ansvaret for. De bruger en del penge på at få de forskellige kanaler og grøfter i plan, så 

de på den måde kan trække mere vand rundt og videre til enten fjorden eller rensningsanlæg-

get. 

 

 

 

http://www.falengf.dk/


 Generalforsamling den 8. april 2017 
 

 

Side 4 af 6 
 

 www.falengf.dk Per Sørensen, Kosigvænget 59, 6893 Hemmet bestyrelse@falengf.dk 

 
 

Private overgange over grøfterne 

Der er visse grundejere, der har etableret en hjemmelavet overgang over grøfterne bl.a. langs 

Klirevænget. Bestyrelsen skal indskærpe, at dette ikke er tilladt, da disse broer kan forårsage, 

at grøftesiderne falder ned i grøften og dermed hindrer fri gennemstrømning af vand. Disse 

overgange vil blive fjernet. 

 

Grønne områder 

Kalmarbroen blev sat op i 2016, og det har mange sommerhusejere og gæster været glade 

for. Det er 5 grundejerforeninger, der sammen har klaret udgiften til broen. Vores del af udgif-

ten blev ca. 15.000 kr. 

 

Der bliver ryddet op i vores skovområder og på vores stier. Vi fortsætter med at renovere læ-

bælterne. Der er lavet en langsigtet plan over renoveringen af vores grønne områder, og der 

er indgået en aftale med HedeDanmark, at de står for denne del af arbejdet med områderne. 

 

Veje og stier 

På sidste års generalforsamling kom spørgsmålet om vedligeholdelse af Klydevænget op. Vi 

har ikke ansvaret for hele Klydevænget, idet stykket fra Oblingvej ind i området til vejen deler 

sig er en offentlig vej, som vedligeholdes af kommunen. 

 

Vejen, der drejer til venstre er en privat vej, som tilhører Klydevænget 1 og 3, mens vejen til 

højre er grundejerforeningens ansvar. De huller, der var i vejen, blev umiddelbart efter gene-

ralforsamlingen udbedret med vejstabil, så det kan holde i længere tid end bare ved at lægge 

grus på. 

 

Stien mellem Kosigvænget og Falenvej har fået lagt grus på, og det er blevet stampet, så nu 

skulle stien være til at bruge igen. Tidligere stod vejen under vand, og der var meget sumpet, 

når der faldt meget regn over Bork. Samtidig er grøften renset op. Stien har af bestyrelsen 

fået navnet Hans Sti. 

 

Broen mellem Tranevænget og Kosigvænget er blevet rettet op, så den er mere sikker at fær-

des på. 

 

Forurening af fjorden 

Efterhånden som RSF får styr på indsivningen af overfladevandet i vore kloakker, så vil vand-

kvaliteten stige. RKSK laver målinger på vandkvaliteten i juni måned, men de oplyser, at det 

forventes, at vandkvaliteten allerede nu burde se bedre ud end tidligere med de forbedringer, 

som allerede er iværksat. Kommunen ville ikke love, at der kommer blåt flag op i år, men det 

kommer til at ske meget snart. Kommunen har en målsætning om, at kolibakterietallet i fjor-

den skal nedbringes så hurtigt som muligt. 

 

Når der kommer mindre vand gennem kloaksystemet, belastes rensningssystemet ikke så me-

get, og så bliver det ikke mere nødvendigt at sende urenset spildevand uden om rensningsan-

lægget og direkte ud i fjorden. Alene af den grund er det nødvendigt, at den enkelte grundejer 

sørger for at vedligeholde og oprense sin del af grøfterne, så vandgennemstrømningen bliver 

optimal. 

 

Samarbejde med RKSK og RSF 

Samarbejdet mellem både Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) og Ringkøbing-Skjern Forsy-

ning A/S (RFS) er godt og tillidsfuldt. 
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RKSK er myndighed på bl.a. kloakområdet, og hvis der opdages uregelmæssigheder eller di-

rekte ulovligheder, så vil kommunen rette henvendelse til den enkelte grundejer og evt. give 

et påbud om at få det rettet. 

 

På mødet mellem grundejerforeningerne og RKSK og RSF fik vi vist billeder, som viste, at der 

var nogle grundejere, der er lige lovligt opfindsomme, når de skal lede overfladevandet væk 

fra deres grund. Disse opfindsomme ejere vil blive kontaktet af kommunen. 

 

 

 

 

 

Et eksempel på en ”opfindsom” grundejer. 

Øverst i billedet kan ses, hvordan man ulov-

ligt kan lede overfladevandet væk fra sin 

grund ved af skære i kloakkanten. 

 

Dette er klart ulovligt, og grundejeren vil få et 

påbud fra kommunen om at få det rettet, 

men det er et godt eksempel på, hvorfor der 

kommer så meget uvedkommende vand i 

vores kloakker. 

  

 

RFS går alle vores kloakker igennem. De bliver inspiceret med TV for at se, om der skulle være 

brud eller utætheder. 

RFS er også begyndt på en renovering af kloaksystemet, og de kan se, at der sker en kraftig 

forbedring af gennemstrømningen. Et eksempel er fra SDR. Bork: 

 

Der er sket en kraftig reduktion af vand, der pumpes igennem efter renovering af systemet 

bl.a. i Sdr. Bork. Her er der sket en reduktion af vandmængden fra 41.000 m3 til 12.500 m3. 

 

RSF foreslår, at der oprettes et Vandråd i Bork. Det skal bestå af repræsentanter for grund-

ejerforeningerne, Vandingslauget, RKSK og RSF. 

 

RSF oplyste også, at der vil blive en del udgifter for dem, når hele systemet skulle renoveres, 

og de oplyste, at de forventede at have udgifter til: 

 

 Forundersøgelse 2,3 mio. kr. 

 Ledninger 8,5 mio. kr. 

 Brønde 2,9 mio. kr. 

 

RSF oplyste, at der også vil blive en del udgifter for grundejerforeningerne. RSF har beregnet, 

at det vil blive ca. 3 mio. kr. for hele området. Grundejerforeningerne skal derfor blive enige 

om, hvordan dette skal finansieres, og hvor problemerne skal løses. Der vil også blive udgifter 

til dræning. Udgifterne kan blive fordelt over flere år.  

 

Bestyrelsen vil undersøge, om vores grundejerforening også skal betale, idet vi siden 1973 har 

indbetalt kloakbidrag til kommunen. 
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Bestyrelsens cykeltur 

Hvert år bruger bestyrelsen en eftermiddag til at cykle gennem hele området for at se, om alt 

er i orden. Det drejer sig bl.a. om beskæring af beplantning ud mod både stamveje samt side-

veje. Vi efterser også, om trærødderne ikke ødelægger veje og stier. 

 

Vi vil gøre mere ud af denne gennemgang af vores område, og som dokumentation vil der bli-

ve taget billeder, som så sendes med til den grundejer, som ikke har fået beskåret sin be-

plantning eller hvor store trærødder ødelægger vejene. 

 

I år har der været en skærpet opmærksomhed på renoveringen og oprensningen af grøfterne, 

da denne vedligeholdelse har vital betydning for, at vi kan få overfladevandet udledt i fjorden, 

og dermed ikke opdæmmes i afvandingssystemet. 

 

Desværre må bestyrelsen hvert år skrive til nogle grundejere, at de har ”glemt” at se efter 

disse ting, så de mindes om at få det bragt i orden. 

 

Såfremt en enkelt grundejer ikke får bragt det i orden, så videresendes sagen til RKSK, der 

som myndighed har ansvaret for, at oversigtsforholdene er gode. 

 

Generelt ser vores område flot og velpasset ud. Derfor er det lidt surt, at enkelte grundejere 

skal ødelægge det flotte indtryk. Bestyrelsen er sikker på, at det har stor betydning bl.a. for 

vore gæster, at her ser pænt og vedligeholdt ud. 

 

Beretningen 

Beretningen er lagt ud på bordene i år. Det er ikke sikkert, at der er eksemplarer til alle, men 

beretningen kan inden for få dage ses på hjemmesiden og herfra downloades for dem, der 

gerne vil have den på papir. 

 

 

 

 

Næste års generalforsamling afholdes lørdag den 14. april 2018 kl. 11 i Bork Hallen 

 

 


