
KOSIG Generalforsamling den 08. marts 2008 kl. 14 
 
 

Sidste år fastlagde generalforsamlingen den ordinære generalforsamling til den 2. 

weekend i marts. Dvs. næste år bliver generalforsamlingen afholdt lørdag den 14. 

marts 2009 kl. 14. 
 

Der kom på sidste år’s generalforsamling et forslag om Iglo containere til glas og 

papir. Dette arbejdede vi på, og nu er de kommet. De bruges meget flittigt. Bemærk, 
der er også kommet gang i en lille velfungerende affald / genbrugsplads, som ligger 

på Sønderbyvej. 

 

EDC er på banen igen i år med, som en god sponsor. Reklame med til denne 
indkaldelse + lidt reklame til jul. Vi fik en henv. fra anden mægler butik, men valgte 

at fastholde vores gode kontakt. 

 

Legepladser. Der bliver i år – ja faktisk allerede på mandag – udvidet med 
legeredskaber på Nordmarken, og startet på Sydmarken med en fugleredegynge. 

 

Vi har udarbejdet et ”velkommen” skriv til ejere, der starter byggeri. 
 

Vi har været til informationsmøde ved Kommunen, den 28. februar, ang. kloakering i 

hele Bork Havn området 

 
Er der nogen der har ideer til vores hjemmeside – så kom endelig med dem. Det 

kunne være tiltag, nye billeder og måske et debat afsnit, hvem ved? Vi tager positivt 

imod det hele kosig@kosig.dk  
 

Adventure Land Bork blev ikke til noget. Et skriv fra bestyrelsen, fortæller at planen 

er henlagt, pga. manglende tilslutning / salg af aktier. Hele brevet er lagt på vores 

hjemmeside, www.kosig.dk under information. 
 

Skiltning. Bestyrelsen appellerer til Jer grundejere, at have et fælles ansvar for at bla. 

hastigheden overholdes. Det er ikke kun vores gæster der kører alt for stærkt. 
Hastigheden er ALT for høj inde i vores område, og derfor nævner vi det endnu 

engang. Er der forslag til hvordan vi kan bringe hastigheden ned, så kom, ring, skriv, 

mail til os. Det skulle nødig være i KOSIG, at vi kvæster et uskyldigt barn på vej til 

eller fra legepladserne. Ingen har så travlt, at de ikke kan overholde 30 km/t inde i 
vores område. 

 

Og så et emne til evt.: Var det en idé at afholde en sommerfest for grundejerne? Eller 
har vi for travl til det? Måske med start ved middagstid? 

Mulighederne er store. Vi har jo et dejligt område, ikk…. 

 

TAK 
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