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BESTYRELSENS BERETNING VED AFLYST GENERALFORSAMLINGEN 

2020 

 
BERETNINGEN VIL OMFATTE: 
 

• Velkomst ved formanden – UDSAT TIL 2021 

• Valg af dirigent – UDSAT TIL 2021 

• Praktiske oplysninger om persondataforordningen 

• Nye ejere i grundejerforeningen 

• Hjertestarter 

• Hjemmeside 

• Grønne områder 

• Veje og stier samt beskæring af træer og buske 

• Brugsvand 
• Kosig Afvandingslaug 
• Samarbejde med RKSK og RSF 
• Fællesmøde formandsmøde med områdets grundejerforeninger  
• Regnskab og budget 

• Bestyrelsens cykeltur 

• Afslutning 

• Generalforsamling i 2021 

Velkomst ved formanden: 
 
Udsat til den ordinære generalforsamling i 2021. 
 
Valg af dirigent: 
Dirigenten konstaterer lovligheden af den indvarslede Generalforsamling. 
 
Udsat til den ordinære generalforsamling i 2021. 
 
Indkaldelsen til generalforsamlingen blev sat på hjemmesiden den 30. marts 2020. Det er i 
god tid inden sidste frist for meddelelse til medlemmerne jf. § 5, stk. 1: 
 

BESTYRELSEN AFLYSTE DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I 2020 PÅ GRUND AF 
COVID-19 SITUATIONEN 
 
Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Med 
indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen jf. stk. 5. Indkaldelsen med 
eventuelle 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 
medlemssystemet. Det er en nem, billig og hurtig måde at få oplysninger sendt ud til jer på. 
Når I er registreret, så sender vi alt ud via vores database, og det koster ikke yderligere. 
 
 

1. På nuværende tidspunkt har grundejerforeningen 360 medlemmer i systemet.  
2. Heraf har 58 medlemmer ikke opgivet hverken mail eller mobil tlf. nr. 1 mobil nr. er 

forkert= 16,4 % 
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3. Ved udsendelsen d. 19. januar udsendte grundejerforeningen mail til 268 medlemmer, 
heraf har 60 ikke åbnet mailen, måske er nogle mail røget i spamfilter= 22,4 % 

4. Heraf blev 4 mails ikke afleveret= 1 % 

 
Valg af stemmetællere: 
 
Udsat til den ordinære generalforsamling i 2021. 
 
Valg af referent: 
 
Udsat til den ordinære generalforsamling i 2021. 

 
Praktiske oplysninger om persondata forordningen: 
Med den nye lov om behandling af persondata får vi ikke tilsendt navne og adresser fra 
Ringkøbing-Skjern Kommune, og derfor er det blevet endnu mere vigtigt, at det enkelte 
medlem får rettet egne oplysninger. 
 
På forsiden af hjemmesiden har vi sat de retningslinjer, som vi bruger for at opfylde reglerne i 

den nye lov om dataoplysninger. Her kan I alle se, at vi ikke opbevarer unødige oplysninger 
om jer. I kan også se, at vi straks sletter disse oplysninger ved salg. Derfor er det vigtigt, at I 
giver os meddelelse om, at I har solgt jeres sommerhus samtidig med, at I så giver os 
oplysninger om de nye ejere, så de også kan modtage informationer fra grundejerforeningen. 
Oplysningerne opbevares kun på en pc. 
 
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 
forpligtet 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 
skader 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. 
 
Veje og stier.  
Den enkelte grundejer vil blive draget til ansvar for beskadigelse af veje og stier. GODKENDT 
PÅ GENERALFORSAMLING d. 25-4-09. 

 
BERETNINGEN: 
 
Hjertestartere: 
Grundejerforeningen har opsat en hjertestarter på adressen Tranevænget 1, hvor grundejeren 
har givet tilladelse til ophængning på carporten. Grundejerforeningen afregner grundejeren for 
strømforbrug. 
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Skilte med henvisning til hjertestarteren er sat op. 
 

Legepladsen: 
Legepladsen bliver heldigvis stadig meget benyttet af sommerhusejerne og alle vore 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. 
Legepladsen er malet - blevet efterset, gyngestativer repareret, siden sidste 
Generalforsamling. 
 
Der er en del lokale firmaer, som støtter grundejerforeningen ved at købe et reklameskilt til 

ophængning ved legepladsen. Det dækker selvfølgelig ikke hele udgiften til vedligeholdelse af 
pladsen, men det er et godt tilskud. 
Der er lavet en ny aftale med firmaet om eftersyn og vedligeholdelse af legepladsen.  
 
Petanquebanen vedligeholdes af os selv. 
Et bestyrelsesmedlem sørger for tømning af affaldsstativet, som flittigt benyttes til aflevering 
af øldåser, hundeposer m.m. 

 
Der er nu opsat to nye affaldsstativer, én ved legepladsen og én ved søen. 
 
Vi vil gerne gøre vores grønne fællesområder mere attraktive for alle.  
Derfor er der opsat nye borde/bænkesæt på legepladsen og ved søen, 
Søen og området omkring søen er igen i år blevet renoveret, så grundejere og gæster kan 
gøre brug af området. 

 
 
 
Hjemmesiden: 
Vi prøver at holde hjemmesiden 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 på, som er af 
interesse for en stor del af os, kan I kontakte Poul-Erik Hansen. Han vil så sætte oplysningerne 
på hjemmesiden, hvis bestyrelsen er enige i dette. 
 
På hjemmesiden er der også mange praktisk link og oplysninger om forskellige offentlige 
myndigheder. 
Der er også reklame for vores sponsorer på hjemmesiden. 
 
Besøg venligst hjemmesiden www.falengf.dk 

 
Grønne områder: 
Der bliver ryddet op i vores skovområder og på vores stier. Vi fortsætter med at renovere 
læbælterne. Der er lavet en langsigtet plan over renoveringen af de grønne områder, og der er 
indgået en aftale med HedeDanmark om, at de står for denne del af arbejdet. 
 
Hvis der i fællesområderne er træer, der er blevet beskadiget, så skal I henvende jer til 

bestyrelsen, så vi kan komme og se, om det kan være nødvendigt at fælde enkelte træer. 
 
Hvis der skal beskæres eller fældes træer og buske i skel mellem 2 grundejere gælder 
hegnsloven. De 3 rækker træer er oprindeligt plantet ved udstykningen, men det er et privat, 
fælles hegn, som vedligeholdes af grundejerne og grundejerforeningen. 
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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 de fældede træer. 
 
Udlægning af grus.  
 
Her har bestyrelsen truffet beslutning om udlægning/reparation: 

 
• På alle stier. 
• Ved adgangen til broen over kanalen mellem Kosigvænget og Tranevænget. 
• På stierne ved Klydevænget. 
• De fælles græsarealer bliver i lighed med tidligere år blive klippet i henhold til indgået 

aftale med entreprenør. 
 

Veje og stier samt beskæring af træer og buske: 
Gennem de senere år har grundejerforeningen ofret mange penge på at få sat veje og stier i 
stand. Dette arbejde vil fortsætte i fremtiden. Bestyrelsen bruger meget energi på dette 
arbejde, og vi opfordrer 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/matrikelskel 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/matrikelskel 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 vejlomme 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.  

 
Husk også at de grønne græsrabatter langs vejene ikke er beregnet til parkering. Vi ser faktisk 
tit, at de grønne rabatter er blevet brugt til dette, og det ødelægger vejenes udseende. Nogle 
steder har enkelte grundejere lagt store sten i rabatten for at undgå, at der bliver kørt på dem, 
men det er ikke særligt godt, da det kan hindre fremkommeligheden på vejene. 
Parkering af biler skal ske på egen matrikel. 
 

Bestyrelsen har besluttet, at asfaltvejene eftergås af entreprenør for revner. Der vil blive 
forseglet i 2021. Mågevænget var så beskadiget, at der måtte ny asfaltbelægning til.  
 
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. 

 

mailto:armbolt06@gmail.com
http://www.falengf.dk/


 

Formand: Poul-Erik Hansen, Mågevænget 22, 6893 Hemmet 
Tlf: 26 89 69 51 Mail: armbolt06@gmail.com   Hjemmeside: www.falengf.dk   
 5 

Udlejerne skal dog være opmærksomme på, om deres affaldsbeholdere er af en tilstrækkelig 
størrelse, da vi jo ikke kan stille ekstra sække ud til renovatøren. 
 

Hvis affaldsbeholderen er for lille, vil gæsterne stille affald 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 affaldsbeholder, så 
affaldet kan blive fjernet på behørig vis. 
 
De enkelte grundejere henledes opmærksomheden på den e-Boks meddelelse fra Ringkøbing 

Skjern Kommune, udsendt d. 02. marts 2020, hvor grundejerne kan vælge ny affaldsbeholder, 
inden d. 20. marts 2020. 
 
De nye beholderstørrelser vil fremover være 240 liter, 360 liter, 400 liter og 660 liter.  
De nye beholdere vil være opdelt i to rum - et til madaffald og et til restaffald. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune indfører fra 1. november 2020 en ny affaldsordning. 

 
Brugsvand: 
Grundejerforeningen har på opfordring fra en grundejer henvendt sig til Ringkøbing-Skjern 
Forsyning vedr. dårlig lugt/kvalitet af brugsvand. 
 
Forsyningsselskabet henvendte sig til pågældende grundejer med en forklaring på, hvad der er 
foretaget af renoveringer i området af vandledninger. 

 
Kosig Afvandingslaug: 
Besigtigelse af pumpestation, afvandingskanaler, grøfter og drænledninger, blev foretaget d. 
7. februar 2020 af tilsynsførende og bestyrelsen. 

Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at de store afvandingskanaler og enkelte grøfter er 
blevet oprenset i efteråret 2019 med det til følge, at de tinglyste stier langs kanalerne 

fremtræder smattede og ikke fremkommelige med almindeligt fodtøj. 

De tinglyste 5 meter brede stier er anlagt med henblik på, at de maskiner/køretøjer der 
benyttes til oprensningen, har fri adgang til området, samt at det oprensede sediment 
aflægges ved kanalerne. 

Ved besigtigelsen af grøfterne kunne det konstateres, at flere grundejere ikke har beskåret 
buske og træer. Derfor opfordres grundejere med afledning af regnvand til grøfter om at 

foretage en beskæring af buske, træer og klipning af grøftekanter ind mod matrikelskel for at 
oprensningsmaskinerne kan få fri adgang. 

De grøfter, der ikke blev oprenset i efteråret 2019 på grund af den megen regn, der er faldet 
igennem fem måneder, har medført, at områderne ved grøfterne er så bløde, at kørsel med 
maskinerne ville have medført sammenstyrtning af grøftekanter. 

Grøfterne vil, så snart det er muligt for maskinerne at færdes i områderne uden at beskadige 

grøftekanter, blive oprenset i sommeren 2020. 

 

En enkelt grundejer fra Kosigvænget har henvendt sig med hensyn til afledning af regnvand 
fra egen grund. Ved en besigtigelse sammen med formanden for Afvandingslauget kunne det 
konstateres, at grundejeren har fire drænledninger, der føres til grøft, samt at 

drænledningerne afgav mindre vandmængder ved udledningen til grøften. 
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Grundejeren blev gjort opmærksom på, at drænledningerne med mellemrum skal spules rene 
med højtryk for aflejringer af okker, samt at det skal ske fra udledningen i grøften og ind på 
grunden, for at drænledningerne kan have den virkning, de skal have. 

Generalforsamling blev afholdt d. 06. marts 2020 med deltagelse af formanden for Falen 
Grundejerforening af 1973. 

Samarbejde med RKSK og RSF: 
Samarbejdet mellem både Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) og Ringkøbing-Skjern 
Forsyning A/S (RFS) er godt og tillidsfuldt. 
 
RKSK er myndighed på bl.a. kloakområdet, og hvis der opdages uregelmæssigheder eller 
direkte ulovligheder, så vil kommunen rette henvendelse til den enkelte grundejer og evt. give 
et påbud om at få det rettet. 
 

Grundejerforeningen afholdt et møde med borgmester Hans Østergaard (V) d. 18. oktober 

2019 med deltagelse af formand Poul-Erik Hansen (PEH) Falen Grundejerforening, 

næstformand Thomas Thomassen (TT) Falen Grundejerforening, bestyrelsesmedlem Knud 

Christiansen (KC) Falen Grundejerforening, formand Henrik Bruun (HB) Kosig 

Grundejerforening, formand Niels Jørgen Madsen (NJM) Kosig Afvandingslaug, direktør Birthe 

Høst (BH) Feriepartner Bork Havn A/S 

På mødet blev der drøftet: 
 

• Investering i Bork Havn skal ske for at bevare havnen som et attraktivt sted for 

lystbåde og besøgende. 

• Kommunen arbejder på en plan for aktiviteter for Bork Havn. 

• Forureningen af den sydlige del af Ringkøbing Fjord og Bork Havn er et velkendt 

problem, som der samarbejdes med Varde Kommune om for en løsning. 

• Der var enighed om, at en udvidelse af lystbådehavnen ikke er påtrængende. 
Prisen for en bådeplads er for høj/dyr i forhold til andre lystbådehavne. 

• NJM omtalte, at der er et problem med afledningen af overfladevand. 
Afvandingsledningen til Hemmet Rensningsanlæg er ikke stor nok ved store 
nedbørsmængder (som det oplevedes i 2019). 
 

• Bork Rensningsanlæg bruges ved overløbssituationer, herved udledes urenset vand ud i 

fjorden. 

• Gågaden Bryggen er præget af tomme butikker. 

• Ændring af lokalplaner. 

• Ændring af trafikplan for området. 

• Behovet for en gang/cykelsti langs Falenvej mellem Sønderbyvej og Kirkehøjvej med 

belysning med den begrundelse, at der er mange familier, der besøger Legeland med 

børn, samt når Bork Festival afvikles. 

• En besigtigelse af søen mellem Falenvej og Mosevænget, de kommunale grønne 

områder og området omkring Bork Havn. 

 

mailto:armbolt06@gmail.com
http://www.falengf.dk/


 

Formand: Poul-Erik Hansen, Mågevænget 22, 6893 Hemmet 
Tlf: 26 89 69 51 Mail: armbolt06@gmail.com   Hjemmeside: www.falengf.dk   
 7 

 

Fællesmøde formandsmøde med områdets grundejerforeninger: 
Blev afholdt d. 22. februar 2020 med deltagelse af formand for teknik og miljø John G. 
Christensen. 
 
På mødet blev drøftet de problemstillinger og tiltag, der er eller vil ske i området. John G. 
Christensen oplyste bl.a., at der indføres en ny ordning for indsamling af dagrenovation i 
kommunen, at dette også vil omfatte sommerhusområder. 
 
Regnskab og budget: 

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 107.510, hvilket bestyrelsen betragter som et godt 

resultat. 

Grundejerforeningens egenkapital er af en passende størrelse set i henhold til det, der er 

budgetteret med af forbrug i 2020 til grus på stier, pleje af grønne områder samt ved søen, 

revneforsegling af veje, pålægning af asfalt på Mågevænget samt henlæggelser til 50 års 

jubilæumsfest i 2023. 

Bestyrelsens cykeltur: 
Bestyrelsen har besluttet at foretage 2 årlige cykelture i grundejerforeningens område, et i 
foråret og et i efteråret. 
Virkningen af cykelturene har vist sig at have den virkning, som bestyrelsen har som formål 
med turene, med hensyn til planlægning af pleje for området, at henvendelser til grundejere 
med påtale af manglende vedligeholdelser i og omkring fællesarealer samt plejning af 
grøftekanter. 
  
Bestyrelsen 2018/2019: 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2019 således: 
 
 
Formand: Poul-Erik Hansen (valgt 2019) 

Jørgen Pedersens Vej 6, 2.tv. 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 26 89 69 51 
Mail: armbolt09@gmail.com 
 
Næstformand: Thomas Thomassen (valgt 2019) 
Idrætsvænget 21 
6855 Outrup 
Tlf.: 23 82 48 86 
 
Kasserer: Lone Christensen (valgt 2019 for ét år) 
Aslevvej 20 
6715 Esbjerg N 
Tlf.: 22 13 01 23 

 
Sekretær: Søren Enemark (valgt 2018) 
Sydvestvej 26 
2600 Glostrup 
Tlf.: 40 10 00 66 
 
Bestyrelsesmedlem: Knud Christiansen (valgt 2019 for ét år) 

Th. Dahls Vej 15, st.tv. 
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6700 Esbjerg 
Tlf.: 40 61 68 32 
 

 
 
Afslutning: 
Som afslutning på beretningen skal der lyde en tak til grundejerforeningens 
samarbejdspartnere og offentlige myndigheder for et godt samarbejde. 
 
En tak skal der ligeledes rettes til mine bestyrelseskollegaer for et godt og fortrinligt 
samarbejde i den forgangne år. 

 
Bestyrelsen fortsætter sit arbejde frem mod Generalforsamlingen i 2021. 
 
Generalforsamling i 2021, afholdes lørdag den 17. april 2021 kl. 11 i Bork Hallen 
 
På bestyrelsens vegne 
Poul-Erik Hansen 

Formand 
 
050520/peh 
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