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Nytår 2017 

 

 

Kære grundejer. 
 

 

Bestyrelsen vil ønske dig og dine et godt og lykkebringende nytår. Vi håber, at I i 2018 får stor 

glæde af jeres sommerhus. 

 

2017 har været et begivenhedsrigt år for grundejerforeningen. Vi har fået ryddet godt op i 

vores grønne områder, og det fortsætter vi med i det nye år.  

Hvis I har ideer til, hvad bestyrelsen skal tage sig af i det kommende år, så er I velkomne til at 

kontakte os. Vi vil så se på, om det umiddelbart kan indarbejdes i det nuværende budget, eller 

om vi skal få det arbejdet ind i det kommende budget, som bliver vedtaget ved næste års ge-

neralforsamling lørdag den 14. april kl. 11 i Nr. Bork Hallen. 

 

I de senere år har der været problemer med at få de forskellige grundejere til at rense op i de 

grøfter, som støder op til deres grund. Det har givet meget arbejde for bestyrelsen med skri-

verier til grundejerne, og sidste udvej har været at kontakte Ringkøbing-Skjern kommune for 

at få oprydningen ordnet.  

Denne oprensning af grøfterne er meget vigtig, da afledningen af vand i sommerhusområdet i 

stor udstrækning foregår gennem kanalerne og grøfter. 

 

Problemet har ikke kun været i vores grundejerforening, men også i de andre foreninger i om-

rådet. 

 

Derfor indkaldte Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning alle grundejer-

foreningerne i Bork til et fællesmøde, hvor de foreslog, at vi samlede al oprensning af kanaler 

og grøfter i Kosig Landvindingslag. Forslaget gik ud på, at de overtog vedligeholdelsen af grøf-

ter og dræn i Bork Sommerhusområde. 

 

Dette forslag skulle alle grundejerforeningerne så drøfte i deres bestyrelser og siden melde 

tilbage til kommunen, om de ville tilslutte sig aftalen. 

 

I dette efterår har så alle grundejerforeninger tilsluttet sig forslaget. Udgiften for den enkelte 

grundejer vil blive omkring 40 til 50 kr. om året. Dette bidrag vil blive opkrævet separat hos 

den enkelte.  

Falen Grundejerforenings bestyrelse har derefter besluttet, at vi ved den kommende general-

forsamling vil foreslå kontingentet nedsat med et tilsvarende beløb, så det ikke bliver en yder-

ligere udgift for den enkelte grundejer. 

 

I forbindelse med Landvindingslagets overtagelse af vedligeholdelsen af grøfter og dræn er der 

en række krav og vilkår, som skal opfyldes: 

 

Drænledninger: 

 

- Drænledningerne skal afleveres spulet og funktionsdygtige. Bestyrelsen har 

allerede iværksat dette arbejde. 

- Sandfang skal tømmes. Dette er også iværksat. 

- Når spulingen og oprensningen er indført, skal det godkendes af Ringkøbing-

Skjern Forsyning 
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- Vedligeholdelsen af drænledningerne omfatter ikke udskiftning eller omlæg-

ning af ledninger og brønde. 

 

Hele denne del af overdragelsen påhviler Falen Grundejerforening af 1973. 

 

Grøfter: 

 

- Grøfter inkl. rørunderføringer afleveres oprenset og funktionsdygtige. 

- Småtræer og buske i grøfternes bund og på skråningerne skal fjernes. 

- Småtræer og buske på skrænterne skal fjernes. 

- Overhængende grene ud over grøfterne skal fjernes. 

- Det skal være muligt at vedligeholde grøfterne med maskiner. 

- Arbejdet skal godkendes af Ringkøbing-Skjern Forsyning. 

- Udskiftning af rørunderføringer i grøfter er ikke omfattet af vedligeholdelsen. 

- Fyldet fra oprensningen lægges skiftevis på hver side af vandløbet. 

- Ejeren eller brugeren er pligtig til at modtage det opgravede materiale og 

sprede det i et ikke over 10 cm tykt lag. 

- Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt 

materiale, som skal fjernes eller spredes. 

 

Fristen for oprensningen og spulingen af grøfter og drænledninger sættes til fredag den 30. 

marts 2018. 

 

Den enkelte grundejer skal altså sørge for, at deres del af grøfterne er oprenset og 

klargjort til denne dato.  

 

Grundejerforeningen vil besigtige alle grøfterne i området til denne dato og herefter meddele 

Ringkøbing-Skjern Forsyning, at grøfterne er klargjorte og klar til at overgå til Kosig Landvin-

dingslag. 

 

Manglende oprensning og klargøring vil blive påtalt overfor for grundejeren, og det vil blive 

pålagt grundejeren at få arbejdet udført med kort varsel. Såfremt arbejdet ikke er udført inden 

for tidsgrænsen, vil dette blive meddelt Ringkøbing-Skjern Kommune, som er myndighed på 

området. 

 

Bestyrelsen håber, at den enkelte grundejer vil medvirke til, at overdragelsen til Kosig Land-

vindingslag kan foregå på den planlagte måde. Det er i alles interesse. 

 

 

Med ønsket om et godt nytår for os alle. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Per Sørensen 

Formand 

Falen Grundejerforening af 1973 

 

 


