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Bork, den 10. marts 2017 

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Falen Grundejerforening af 1973 

 

 

Lørdag den 8. april 2017 kl. 11.00 i  

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

 
 

Gæstetaler Søren Elbæk, kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Teknik- og miljøudvalget 

 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

Per Sørensen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Der er 60 stemmeberettige-

de til stede. 

 

1. Valg af dirigent 

Mogens Krintel blev valgt.  

Han suspenderede mødet for at give plads for vores gæstetaler Søren Elbæk. 

Der var spørgsmål om tidsrammen for Søndervig Feriepark. Der er gode chancer for at det 

bliver etableret, men der kan ikke siges en nøjagtig tidsramme. 

Nationalpark Skjern Å. Her mener Søren også, at den nu bliver gennemført ad frivillighe-

dens vej. 

Der var spørgsmål om, hvorfor der var så meget fokus på turister. Mente, at kommunen 

også skulle fokusere på os andre. Der er mange forbudsskilte på havnen. Søren mente, at vi 

skulle være glade for, at kommunen gerne ville have et attraktivt turistområde. Det ville 

også ”dryppe af på alle andre. Skiltesanering ja. Han var også enig i, at der mange steder 

var for smalle veje, som skal bruges af de lokale. Vejbredden er fra hestevognenes tid. 

Der var spørgsmål om bebyggelsesprocenten. Spørgeren mente, at de 10 % var for lidt. Sø-

ren er enig, men det har ikke været muligt at komme igennem med ændringer i kommunal-

bestyrelsen. Bestyrelsen har diskuteret det med RKSK. De ville ikke ændre det. 

Den nye affaldsordning er der ikke tilfredshed med. Der har været et ønske fra forvaltnin-

gens side om harmonisering i kommunen. Søren synes, at vi kunne være med i et forsøg 

om kildesortering. Det var der ikke umiddelbart tilslutning til. Søren argumenterede for kil-

desortering. Kommunen er bagud med kildesortering. 

Søren er af forvaltningen orienteret om, at der blev handlet med sækkene i den gamle ord-

ning. De blev heller ikke placeret korrekt. 

Der var en klar stemning ved generalforsamlingen, at det var en stor forringelse med den 

nye ordning. 

Søren blev opfordret til at tage medlemmernes utilfredshed med hjem til forvaltningen. 

 

Så blev mødet genoptaget. Mogens Krintel konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. Der var ingen indvendinger mod dette. 
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2. Valg af stemmeudvalg 

Bestyrelsen foreslår, at der kun nedsættes stemmeudvalg, såfremt der bliver brug for dette. 

Dette blev godkendt. 

Søren Enemark blev godkendt som referent 

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

Per Sørensen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil efter generalforsamlingen bli-

ve lagt på hjemmesiden under fanebladet Generalforsamling. 

 

Datoen for generalforsamlingen skal rettes. 

Tak til bestyrelsen for arbejdet. Vi skal passe på med oplysninger på vores medlemslister. 

 

Et medlem har 3 gange forsøgt at tilmelde sig til via hjemmesiden, men det er ikke lykke-

des. 

 

Herefter konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt. 

 

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

budget for det kommende år. 

Årsrapport er lagt på hjemmesiden og udsendt til de medlemmer, der er registreret med E-

mailadresser. 

 

Kasserer Bent Hansen gennemgik regnskab og budget. 

  

Steen Hansen, Kosigvænget 84: Spørgsmål til kørselsgodtgørelse og internet. Bent Hansen 

oplyste, at der sidste år på generalforsamlingen blev vedtaget at indkøbe it-udstyr. Det er 

indeholdt i posten for it-udgifter. Jørgen Iversen oplyste om kørselsgodtgørelsen, at det blev 

udbetalt efter statens takster. Per Sørensen oplyste, at Søren Enemark fik de kørselsudgif-

ter, som alle andre. Det blev af revisor oplyst, at Søren Enemark ikke i alle tilfælde fik dæk-

ket sine udgifter.  

Inge Marie Holdt synes, at det var utidigt, at spørgsmålet om kørepenge blev bragt op på 

hver generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne bliver alle valgt af generalforsamlingen. 

 

Regnskab og budget blev herefter godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag til dette punkt. 

 

Et medlem havde indsendt et forslag om rørlægning af kanalen ved sit sommerhus. PS op-

lyste, at vi nok ikke på nuværende tidspunkt fik tilladelse til denne rørlægning. 

Mogens Krintel beklagede, at forslaget ikke var modtaget og oplyst på dagsordenen, og det 

kunne derfor ikke behandles. Der blev stillet forslag om, at det blev bragt under punktet 

eventuelt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 

Dette blev vedtaget 

 

7. Valg af formand / kasserer 

Formand Per Sørensen er på valg. Han er villig til genvalg 

 

Per Sørensen blev genvalgt. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
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Bestyrelsesmedlem Hans Valdemar er på valg. Han ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen fore-

slår Poul Erik Hansen som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsesmedlem Hans Valdemar oplyste, at han alligevel var indstillet på genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Iversen er på valg. Han er villig til genvalg. 

Bestyrelsen har indstillet Poul Erik Hansen. 

 

Der er derfor 3 kandidater til de 2 bestyrelsesposter. Der skal afholdes skriftlig afstemning. 

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Knud Christiansen, Jørgen Christensen og 

Anna Maria Enemark 

 

Afstemningsresultatet blev: Hans Valdemar 23 stemmer, Jørgen Iversen 42 stemmer og 

Poul Erik Hansen 36 stemmer 

 

Valgt er Jørgen Iversen og Poul Erik Hansen. 

 

Bestyrelsessuppleant Knud Christiansen er på valg. Han er villig til genvalg. 

Bestyrelsessuppleant Hans Pedersen er på valg. Han er villig til genvalg. 

 

Begge blev genvalgt. 

 

9. Valg af revisorer og suppleanter 

Revisor Inge Marie Holdt er på valg. Hun er villig til genvalg. 

 

Inge Marie Holdt blev genvalgt. 

 

Revisorsuppleanter 

 

Lilli Andreasen 

Benny Nørgård, Kosigvænget 80 

 

10. Valg af udvalgsmedlemmer 

Bestyrelsen har ikke forslag til nedsættelse af udvalg. 

11. Eventuelt 

Her er ordet frit, men der kan ikke vedtages noget. 

 

Bjarne Pedersen, Tranevænget 22: Punktet om rørlægning af kanalerne ved Tranevænget 

blev bragt op igen. Det vil blive lavet af en autoriseret kloakmester og betalt af grundejer-

ne selv. 

Per Sørensen oplyste, at det godt kunne være svært at få tilladelse på nuværende tids-

punkt. 

 

Hvem har ejendomsretten til kanalerne? Det har grundejerne, men RKSK udarbejder regu-

lativ, som fastlægger selve udformningen af vandafledningen. 

 

Efter generalforsamlingen takkede Per Sørensen Hans Valdemar for hans indsats i besty-

relsen. 

 

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen et kort bestyrelsesmøde, hvor den konstitue-

rede sig. Herefter ser bestyrelsen således ud: 

 

Formand Per Sørensen 

Kasserer Bent Hansen 

Næstformand Jørgen Iversen 
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Sekretær Søren Enemark 

Bestyrelsesmedlem Poul Erik Hansen 

 

 

Referent: Søren Enemark 

 

 

 

 

____________________________  ________________________ 

Mogens Krintel    Per Sørensen 

Dirigent     formand 

 

 

 

 

 


