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Velkommen til årets generalforsamling. 

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sat på vores hjemmeside den 16.marts 2018. 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 252 medlemmer i systemet. Det svarer til 70 %. Derudover har 

vi 4 medlemmer, der aktivt har bedt om at få indkaldelsen med almindeligt brev. 

 

Det betyder, at der er 103 sommerhuse, der ikke har tilmeldt sig. Det svarer til 28 %. En del 

af dem har fået tilsendt en SMS den 17. marts 2018 om, at indkaldelse til generalforsamlingen 

kan findes på hjemmesiden, idet vi manuelt har søgt og fundet deres mobilnumre i KRAK. Det 

var en meget besværlig proces, og modsat E-mailsystemet så koster det foreningen penge at 

udsende disse SMS. Det er pt. 45 medlemmer, hvor vi har fundet deres mobilnummer i KRAK. 

De resterende 63 medlemmer får ingen besked, og de får heller ikke tilsendt materiale. 

 

I år har vi ikke eftersøgt de medlemmer, som ikke har oplyst deres e-mailadresse, derfor er 

der færre, der har fået besked på SMS. 

 

Vi skal også opfordre vore medlemmer til at sørge for at få rettet de data, som foreningen har 

på dem. Det betyder, at vi gerne vil have oplyst, hvis I flytter adresse, får nyt mobilnummer 

eller ændrer e-mailadresse. 

 

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. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Vi skal også opfordre til, at grundejere, der får renoveret på deres hus og grund, får ryddet op 

efter sig, så området optræder velholdt. 
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Veje og stier.  

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

 

 

Hjertestartere 

Det har været besværligere at få opsat en hjertestarter, end vi havde regnet med. Vi havde 

håbet på, at den kunne placeres ved siden af vores opslagstavle på Klirevænget, men Ringkø-

bing-Skjern Forsyning har netop oplyst os om, at vi ikke må få strøm fra deres anlæg. 

 

Det betyder, at vi nu skal ud og spørge en af vore grundejere langs Klirevænget, om vi købe/få 

strøm fra dem. Hjertestarteren kommer så heller ikke til at stå så synligt, som vi havde håbet 

på, og det kræver så, at vi gør mere ud af skiltningen. 

 

En anden mulighed er at få en elektriker til at trække en ledning med måler, så vi alligevel kan 

få hjertestarteren placeret ved opslagstavlen på Klirevænget. Denne mulighed skal nu under-

søges, og vi skal finde ud af, hvad prisen vil være for dette arbejde. 

 

Bestyrelsen skal beklage, at det har taget så lang tid at få opsat en hjertestarter. 

 

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. 

 

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 

Det var så sidste gang i år, at de grundejere, der har haft en grøft at passe, skulle sørge for, 

at de blev renset op, så Vandingslaget kan overtage vedligeholdelsen. Bestyrelsen har været 

rundt for at se, om alle nu fik det gjort inden for tidsfristen, men desværre var der stadig nog-

le, som ikke havde fået det gjort. De grundejere får nu et brev fra bestyrelsen, hvor de får en 

meget kort frist til at få det ordnet, ellers vil vi få det lavet af en ekstern entreprenør, og reg-

ningen for arbejdet bliver sendt til den enkelte grundejer. 

 

 

 

http://www.falengf.dk/
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Grønne områder 

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 vore grønne områder, og der er 

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

 

Desværre er der enkelte grundejere, der begynder at fælde træer i læbælterne. Der skal her 

gøres opmærksom på, at det er strengt forbudt af fælde de træer, der står på vore fælles 

arealer, og hvis en grundejer begynder på dette uden i forvejen at have en aftale med grund-

ejerforeningen, så vil det blive politianmeldt. 

Hvis der laves en aftale med grundejerforeningen, vil en af betingelserne altid være, at der 

skal plantes erstatning for de fældede træet. Den genplantning er for grundejerens regning. 

 

Hvis der skal beskæres eller fældes træer og buske i skel mellem 2 grundejere gælder hegns-

loven. De 3 rækker træer er oprindeligt plantet ved udstykningen, men det er et privat, fælles  

hegn, som vedligeholdes af grundejerne. 

 

Det er et bærende princip bag hegnsloven, at grundejerne skal være enige om fælleshegnet. Udgifter ved 
fælleshegns opsætning og vedligeholdelse deles derfor som udgangspunkt lige mellem naboerne. 
 

Grundejerforeningen anbefaler, at fældning af træer i skel sker i samarbejde mellem de 2 

grundejere. Vi anbefaler også, at der genplantes træer i stedet for fældede træer. 

 

 

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 det bliver ikke mere nødvendigt at sende urenset spildevand uden om rensningsanlæg-

get og direkte ud i fjorden. 

 

Der er her også stadig grundejere, der løfter dækslerne på deres grund og på denne måde 

leder overfladevand direkte ud i kloaksystemet. Dette er ikke tilladt, og kommunen kan rets-

forfølge disse grundejere. På den måde kommer der jo også mere vand til rensningsanlægget, 

som bliver overbelastet, og så er kommunen nødt til at lede urenset spildevand direkte ud i 

fjorden, og det er der ikke nogen af os, der kan være interesseret i. 

 

Der har i år været mere nedbør end sædvanligt i Bork, og det har givet problemer med vand 

på veje og græsarealer. Bestyrelsen og Ringkøbing-Skjern Forsyning vil se på, hvor der er 

problemer med afledning af vandet, og det kan blive nødvendigt, at der bliver etableret sepa-

rat kloaksystem, så overfladevandet ikke bliver ledt til rensningsanlægget men udenom og 

direkte ud i fjorden. Dette overfladevand ville ellers sive ned til grundvandet, men med meget 

nedbør over Bork, ligger grundvandsspejlet så højt, at vandet bliver liggende på veje og græs-

arealer. 

 

Hvis det bliver nødvendigt at etablere separat kloakering, vil den enkelte derfor have udgifter 

med at etablere denne kloakering på egen grund. 
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Veje og stier samt beskæring af træer og buske. 

Gennem de senere år har vi ofret mange penge på at få sat vore veje og stier i stand. Dette 

arbejde vil fortsætte i fremtiden. Bestyrelsen bruger meget energi på dette arbejde, og vi op-

fordrer derfor vores grundejere til at holde hække ud mod veje og stier klippede og velholdte. 

 

Husk på stamveje, og stikveje skal der være et frit, grønt bælte fra vejkant til hækken (skel) 

på 2,5 meter. Træer skal beskæres i en højde på 4 meter over det grønne græsbælte og træer 

og hække skal også beskæres, så de ikke rager ud over det grønne bælte og vejen. Dette skal 

gøres, så der er fri passage for udrykningskøretøjer og skraldemanden (renovatøren). 

 

Husk på gang- og cykelstier skal der være et frit, grønt bælte fra asfalt eller sti til hæk på 1 

meter, og træer, der rager ud over stien skal også beskæres, så der er fri passage for gående 

og cykler. 

 

Rødder, der går ud under veje eller stier skal rodbeskæres, så de ikke ødelægger asfalt eller 

anden belægning. 

 

For enden af hver vej er der anlagt en vendeplads. Nogle af vore grundejere er ”kommet til” at 

inddrage den i deres eget grundareal. Dette er naturligvis ikke tilladt. Vendepladsen kan ses på 

lokalplanen, og den er en del af vores fællesareal. 

 

 

Udlejning af sommerhuse 

Der er en del i grundejerforeningens område, der lejer deres huse ud til gæster. Det giver liv i 

området om foråret, sommeren og efteråret igennem, og det kan vi kun alle være tilfredse 

med. 

 

Udlejerne skal dog være opmærksomme på, om deres affaldsbeholdere er af en tilstrækkelig 

størrelse, da vi jo ikke som tidligere kan sætte flere end 1 sæk ud til renovatøren undtagen, 

hvis der er købt ekstrasæk. Hvis affaldssækken/containeren er for lille, vil gæsterne stille af-

fald ved siden af affaldsbeholderen, og dette affald vil ikke blive fjernet af renovatøren. 

 

Affald af den slags kan tiltrække uvelkomne skadedyr som ræve og rotter, og det er der jo 

ingen, der kan være glade for, så sørg for at have en tilstrækkelig stor container eller måske 

flere affaldsstativer, så affaldet kan blive fjernet på behørig vis. 

 

Samarbejde med RKSK og RSF 

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

ning A/S (RFS) er godt og tillidsfuldt. 

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. 

 

Igennem mange år har grundejerforeningen haft årlige møder med RKSK. Vi håber, at dette 

kan fortsætte under den nyvalgte borgmester. 

 

Bestyrelsens cykeltur 

Hvert år bruger bestyrelsen en dag til at cykle gennem hele området for at se, om alt er i or-

den. Det drejer sig bl.a. om beskæring af beplantning ud mod både stamveje samt sideveje. Vi 

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

 

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, 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. Det er ikke sikkert, at der er eksemplarer til alle, men be-

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

gerne vil have den på papir. 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

 
Per Sørensen, formand, Kosigvænget 59, 6893 Hemmet, 20 34 71 12 
Jørgen Iversen, næstformand, Agerbjerg 7, 7400 Herning, 30 23 10 19 
Bent Hansen, kasserer, Kosigvænget 64, 6893 Hemmet, 40 82 81 96 
Søren Enemark, sekretær, Sydvestvej 26, 2600 Glostrup, 40 10 00 66 
Poul-Erik Hansen, bestyrelsesmedlem, Jørgen Pedersens Vej 6, 2.tv., 6700 Esbjerg, 26 89 69 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste års generalforsamling afholdes lørdag den 06. april 2019 kl. 11 i Bork Hallen 


