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Bork, den 16. marts 2018 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 2018 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Falen Grundejerforening af 1973 

 

 

Lørdag den 14. april 2018 kl. 11.00 i  

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

 

 

 

 

Årets gæstetaler var John G. Christensen, 

formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes 

udvalg for Teknik- og Miljø. Der var mulig-

hed for at stille spørgsmål efter indlægget. 

 

 
 

 

John G. Christensen fik ordet inden generalforsamlingen. 

 

Emner: 

- Vandkvalitet i fjorden 

- Havneområdet 

- Cykelstier (Bork til Nymindegab) 

- Trafik og hastigheder (hastighedsplan) 

 

Derefter efterlyser JGC spørgsmål til ham: 

- Bebyggelsesprocent hæves (10 -> 15%. Dog max. 185 m) 

- Affaldsordningen (genbrugsstationen i Nr. Bork) 

- Sortering af affald i 2-kammersystem 

- Badeforbud (vandafledning fra Varde Kommune med spildevand) 

- Cykelsti (også fra Stauning) 

- Cykelsti til Nr. Nebel (bygges i 2018) 

 

Dagsorden ifølge lovene: 

 

1. Valg af dirigent 

Der er mødt 61 stemmeberettigede. PS bør velkommen og foreslog Mogens Krintel som 

dirigent. Mogens blev valgt. Mogens konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet, og John G. Christensen blev budt vel-

kommen og fik ordet. Så blev generalforsamlingen genoptaget. MK oplæste dagsorde-

nen. 

2. Valg af stemmetællere 
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MK efterlyser stemmetællere. Inger Holst. Knud Christiansen. Lise Krintel. 

3. Bestyrelsens/formandens beretning 

Per Sørensen aflagde beretningen. 

 

Derefter spørgsmål: 

Mosevænget 34. Ang. Stier og beplantning. 

PS svarede, at vi vil se på denne sti igen i sommer. 

Vagtelvænget 28. Adresser på medlemmerne. 

Det er vedtaget på generalforsamlingen, at vi ikke udsender breve til medlemmerne. Alt 

foregår via hjemmesiden og mail.  

Spm. om SMS-udsendelse. Hvad med en liste fra kommunen. PS svarede, at vi kun får 

oplysninger om navne og adresser – ikke mail og mobil. 

Kosigvænget 80. Glad for fælles løsning på oprensning af grøfter. 

Mosevænget 19. Fælde træer i skel. Jørgen Iversen oplyste om reglerne. SE supple-

rede. Spm. om renovation. Hvor tit får vi hentet renovation. PS oplyste om reglerne. 

Spm. om hjertestarter. Utilfredshed med RSF, fordi de ikke vil hjælpe med strøm.  John 

Christensen svarede, at han ville tage sagen om strøm med RSF.  

Fældning af træer i grønne områder ved Vagtelvænget. PS besvarede spørgsmålet. 

Tranevænget 1. Vand i grøft. Underføring under vej. PS oplyste, at vores entreprenør 

efterser grøfter på Klirevænget. Vi må ikke tømme grøfterne helt for vand, idet grøftesi-

der derved kan falde sammen. 

Kosigvænget 8. Bestyrelsens cykeltur, Vendepladser. Grus på. PS oplyser, at vi nok skal 

komme grus på. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 

Bent Hansen forelagde regnskabet. 

 

Kosigvænget. Hvad er advokatudgifter? SE svarede. 

Gebyrer? Kommunen opkræver gebyr (14.400 kr.) for at opkræve kontingent. 

Hvad er ForeningLet. SE oplyste, at det er vores medlemssystem. 

MK gjorde opmærksom på revisorpåtegning 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingent nedsættes med 40 kr. Der var spørgsmål til, hvorfor 

dette ikke fremgår af forslag til budget. SE svarede, at forslag til budget er lavet, før 

generalforsamlingen har vedtaget kontingentnedsættelsen. Det samme gælder udgifter 

til vedligeholdelse af grøfter. Der kan i øvrigt godt være enkelte udgifter til vedligehol-

delse af foreningens grøfter. 

 

Kontingentet blev vedtaget. 
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7. Forelæggelse af budget for de kommende år 

Bent Hansen gennemgik budgettet. 

 

Spm. om hvorfor det ikke fremgår af budgettet, at kontingentet er blevet nedsat.  

(Se ovenstående svar). 

 

Budgettet blev vedtaget 

 

8. Valg af formand i ulige år 

Intet valg i år. 

9. Valg af kasserer i lige år 

Bent Hansen er på valg og ønsker genvalg. Bent blev genvalgt. 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 

Intet valg i år. 

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år 

Søren Enemark er på valg og ønsker genvalg. Søren blev genvalgt. 

12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

Knud Christiansen er på valg og ønsker genvalg. Knud blev genvalgt. 

Hans Pedersen er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Thomas Madsen, Mosevænget 4 opstiller. Blev valgt. 

13. Valg af 1 revisor i lige år/valg af 1 revisor i ulige år 

Lise Krintel er på valg og ønsker genvalgt. Lise blev genvalgt. 

14. Valg af 2 revisorsuppleanter 

Lilly Andreasen og Benny Nørgård er på valg og ønsker genvalg. Begge blev genvalgt. 

15. Evt. valg/nedsættelse af udvalg 

Bestyrelsen har ikke forslag til udvalg. 

16. Evt. 

Intet 

 

 

 

 


