
KOSIG Generalforsamling den 14. marts 2009 kl. 14 
 

Så nåede vi igen den 2. lørdag i marts, hvor generalforsamlingen har valgt at 

fastlægge KOSIG Grundejerforening’s generalforsamling. Dvs. i år 2010 bliver 
generalforsamlingen afholdt lørdag den 13. marts kl. 14. Det var i disse lokaler vi 

afholdt den stiftende generalforsamling, til vores Grundejerforening. 

 
Til efteråret går Danmark over til Digitalt TV signal. Dette berører os alle, og da det 

var en ting vi kom til at diskutere på sidste bestyrelsesmøde, tog Claus herefter 

kontakt til vores lokale ekspert på området, nemlig Lars Kyhn – som under punktet 

evt. vil komme og fortælle om vores muligheder – som vist nok ikke behøver koste 
det som reklamerne viser os hele tiden. 

 

Vores gode sponsor EDC, har støttet os med 5000,- igen - til indkaldelsen til denne 
generalforsamling. Vi udsender i EDC kuvert og EDC lægger en lille reklame i.  

Tak til EDC. 

 

Vi fortalte sidste år om et informationsmøde, som Ringkøbing-Skjern Kommune 
havde indkaldt til, ang. kloakering i hele Bork. Kommunens mening var, at alle skulle 

betale for ny kloakering, uagtet at ex. vores kloakering var ny og fyldestgørende. 

Denne ”holdning”, er trukket tilbage, og vores kloakering er godkendt. Dog vil de 

grundejere med sivedræn, formentlig stadig blive pålagt at tilslutte sig vores fælles 
overfladevand’s kloakering – og for egen regning. 

 

Har alle set, at der på vores hjemmeside ligger et område oversigts kort, som kan 
printes og hænges op i sommerhuset. Det er godt og nyttigt for vores gæster i husene. 

Det fortæller bla. hvor legepladser forefindes, affalds plads på Sønderbyvej og iglo 

containere. Vores små iglo containere er blevet udvidet med dåse container og en 

påhængt spand til batterier. Vi havde meget kraftigt fat i kommunen sidste sommer, 
da der var et – for de omkring boende - utilgiveligt rod af ekstra affald omkring 

containerne. Det fik de styr på og ifølge Flemming kører opsynsmanden fra 

affaldspladsen på Sønderbyvej, nu dagligt forbi og tjekker at der ikke roder.  
 

Hede Danmark. Læbælter Fasanvænget, Duevænget. Gunnar Nordmarken, Sydm.  

 

Kloak dæksler er der skiftet nogle stykker af. De køres i stykker. Hjælp at holde øje. 
 

 

 
Veje stier netop slæbt og opfyldt, Sydmarken følger. 

 



Sag Sydmarken: 
De grunde der er kørt på i fobindelse med sagen er: 

 Sydmarken 15  

 Sydmarken 37  

 Sydmarken 39  

 Sydmarken 43 (Huset er i dag til udlejning og der er kørt ind over anlagt græsplæne)  

 Sydmarken 45  

 Sydmarken 47 

Mellem grundene Sydmarken 45 og Sydmarken 47 går den blinde gangsti der ender ved læbæltet. 

Der er kørt med tunge køretøjer hen over denne gangsti, ligesom det umiddelbart ser ud til, at 

jernpladerne er læsset af på Sydmarken 45. 

 

En kort opremsning af de umiddelbare skader er i øvrigt: 

 Ved indkørsel fra Lerpøtvej til Sydmarken er vejen sunket lige i svinget.  

 Hele vejen op mod svinget ved Sydmarken 55 er der kørt ind i græsrabatten - specielt ved 

legepladsen.  

 I svinget over for Sydmarken 55 er der kørt meget tæt på telefonskabene og vejen en trykket 

noget ned.  

 Op ad Sydmarken mod nr. 43 er der ligeledes kørt i rabtten med tydelige spor til følge.  

 Vendepladsen ud for Sydmarken 43 er fuldstændig ødelagt - der ligger jernplader på en del 

af denne.  

 Gangstien mellem de to vendepladser ud for Sydmarken 43 og Sydmarken 15 er 

fuldstændigt ødelagt efter kørsel med tunge køretøjer. Der ligger fortsat jernplader over 

stien.  

 Kloak på vejen ud for Sydmarken 39 er ødelagt.  

El/vand afregning fra udlejningsbureau: 

Vi har fået en forespørgsel fra en grundejer, der mener at de ikke afregnes el og vand 

fra udlejningsbureauet i forhold til det de skal betale kommunen. Lovet at nævne det. 

 
Og igen i år et par opfordringer: 

Postkasse nøgler. Der ligger stadig en del postkasse nøgler både ved Flemming, som 

varetager Fasanvænget og Duevænget – samt ved Gunnar, som står for Nordmarken 
og Sydmarken. 

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

kunne være tiltag, nye billeder og måske et debat afsnit Vi tager positivt imod det 

hele kosig@kosig.dk  
Tak… 

 

mailto:kosig@kosig.dk

