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Bork, den 06. april 2019 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 2019 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Falen Grundejerforening af 1973 

 

Lørdag den 6. april 2019 kl. 11.00 i  

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

 

 

 

 

Årets gæstetaler er borgmester Hans Øster-

gaard (V). Han vil tale om Ringkøbing-

Skjerns visioner og tanker om vores som-

merhusområde. 

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål 

efter indlægget. 

 

Der er åbenbart sket en misforståelse, så 

borgmesteren ikke mødte op. 

 

 

 
 

 

 

Per Sørensen bød velkommen til generalforsamlingen. PS fortalte, at borgmesteren endnu ikke 

var ankommet, men han ville komme på, når han ankom.  

 

Der var 70 stemmeberettigede. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Mogens Krintel som dirigent. Mogens blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Dagsordenen blev gennemgået. 

2. Valg af stemmeudvalg 

Nedsættes, såfremt dette bliver nødvendigt. 

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

PS aflagde bestyrelsens beretning. 

Næste års generalforsamling vil blive afholdt den 25. april 2020 kl. 13 i Bork Hallen. 

 

Jan Madsen, Lappedykkervænget 10. Problemer med bevoksning ved Skalleslugervænget. 

Det er grundejerforeningens opgave. 

 

Jan Højmose, Hejrevænget 40. Fældning og genplantning af træer. Der er blevet fældet 

træer, men der er ikke blevet ryddet op. Der er heller blevet genplantet træer. PS svarede, 

at der selvfølgeligt skulle ryddes op, og at der var genplantet. 

Grundejeren efterlyser en samtale med bestyrelsen, som det var lovet. Jan var ikke tilfreds 

med genplantningen. 
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PEH oplyste, at der var mange skud på vej op. Jan vil gerne have besøg af bestyrelsen. Det 

blev der givet tilsagn om. 

 

Leif Sørensen, Kosigvænget 66. Spørgsmål om prisen på vedligeholdelsen af legepladsen. 

Han mente, at det kunne gøres billigere og henviste til en anden grundejerforening. 

 

Dirigenten konstaterede derefter, at beretningen var godkendt. 

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

    budget for det kommende år. 

Poul-Erik aflagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisionen. 

 

Verner Bruun, Kosigvænget 74. Han ville gerne have bedre oplysninger om udgifter på 

hjemmesiden. Han vil gerne oplysninger om hvert enkelt bilag. PS afviste dette. Inge Marie 

Holdt oplyste, at alle oplysninger kunne ses af regnskabet, som er fremlagt her ved mødet. 

Grundejeren fastholdt. Han mener ikke, at det var for meget at forlange. Det vil blive taget 

op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Peter Pedersen, Kosigvænget 18. Ville have oplysninger om et gebyr på 15.000 kr. JI oply-

ste, at det var et gebyr, som vi betalte Ringkøbing-Skjern Kommune for at opkræve kontin-

gent, samt gebyrer til bank. 

 

Budgettet blev forelagt af PEH. 

Verner Bruun, Kosigvænget 74 vil gerne vide, hvad bestyrelsesudgifter dækkede. PEH sva-

rede. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Forslag stillet af Susanne og Poul Beck, Lappedykkervænget 33: 

Ved sidste generalforsamling blev der talt om en hjertestarter i vores område/grundejer- 

Forening. Som vi husker det, handlede det meget om, at der skulle strøm til, og hvordan 

det praktisk skulle arrangeres. 

Vi vil gerne tilbyde, at den kan sidde i vores carport, og vi vil rigtig gerne betale strømmen. 

Vi synes, det er så vigtigt, at der er mindst én hjertestarter i vores område. 

Forslaget er modtaget den 4. februar 2019 og er derfor rettidig indsendt. 

Susanne motiverede forslaget. 

PEH takkede for forslaget. Vi har i året arbejdet på mange fronter, men det er ikke lykke-

des. Vi har søgt både Sydenergi og Trygfonden, men har ikke fået positivt tilbagesvar. 

Bestyrelsen støtter forslaget. 

Ivan Andersen, Svanevænget 5 oplyste om, at man kunne tilmelde sig en indsamling den 

28/4, så ville vi få hjertestarteren gratis. 

Thomas Thomasen, Mosevænget 4. Prisen på hjertestarteren? Synes, at vi skulle tage imod 

tilbuddet fra Lappedykkervænget. 

Karen Inge Iversen, Mågevænget 3. Hvad gør vi, hvis huset bliver solgt? Kan den så blive 

stående? 

PEH opfordrede alle til at tilmelde sig indsamlingen. 

Ivan Andersen, Svanevænget 5. Ville gerne ville være med i et udvalg, som skulle arbejde 

med hjertestarteren. 

Annette Fisker, Kosigvænget 33. Kan vi ikke bare tilmelde sig her på generalforsamlingen? 

PEH oplyste, at der skulle være 15 indsamlere. 

Det blev foreslået, at udvalget kunne finde indsamlere efter generalforsamlingen. 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev vedtaget. 

7. Valg af formand / kasserer 

Bestyrelsen foreslår Poul-Erik Hansen, Mågevænget 22, som ny formand. 
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PEH blev valgt. 

Valg af kasserer for 1 år, da kassereren Bent Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår Lone Christensen, Mosevænget 6, som kasserer. 

LC blev valgt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsen foreslår, Knud Christiansen og Thomas Thomasen som nye bestyrelsesmedlem-

mer. 

Thomas Thomasen, Mosevænget 4 blev valgt for 2 år. 

Knud Christiansen, Mosevænget 23 blev valgt for 1 år. 

 

Bestyrelsen har ikke forslag til nye suppleanter. 

 

Benny Nørgård, Kosigvænget 80 blev valgt 

Jan Thomsen, Hejrevænget 40 blev valgt 

9. Valg af revisorer og suppleanter 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Inge Marie Holdt. 

IMH blev valgt. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lilly Andreasen og Benny Nørgård som revisorsuppleanter 

Lilly Andreasen blev valgt. 

Benny Nørgård, Kosigvænget 80 blev valgt som bestyrelsessuppleant og kan derfor ikke op-

stille. 

Christian Lassen, Kosigvænget 57 blev valgt. 

10. Valg af udvalgsmedlemmer 

Bestyrelsen har ikke forslag til udvalg. 

11. Eventuelt  

Jørgen, Kosigvænget 60. Lugten fra vandet, når man åbner for vandhanen efter længere 

fravær, er dårligt. PS har haft kontakt til Forsyningen, og de arbejder med problemet. 

Der blev opfordret til, at 15 indsamlere meldte sig i dag. 

Det blev konstateret, at der kunne blive udgifter i forbindelse med brug af hjertestarteren. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 12.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Generalforsamlingen i 2020 afholdes den 25. april 2020 kl. 11 


