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Bork, den 01. februar 2017 

 

 

Referat fra Fællesmøde for Grundejerforeningerne i Bork lørdag den 25. februar 2017 kl. 9.00 i 

Bork Hallen 

 

Deltagere: Ole Kamp (RKSK), Ivan Thesbjerg (RKSK), Aage Siig Christensen (RSforsyning), 

Hans A. Schmidt (RSforsyning), Laila Strandbygård, Anni Lauridsen, Kurt Nørby, Holger Øster-

gaard, Bent Kjærsgaard, Jørgen Thomsen, Finn Bech Pedersen, Jørgen Trockmann, Jens Otto 

Spliid, Gitte Vilhelmsen, Henrik Bruun Nielsen, René Hansen, Vagn Behrens Jensen, Jette Ly-

holm, Per Sørensen, Bent Hansen, Hans Valdemar, Søren Enemark (referent) 

 

 

Dagsorden: 

 

Beslutning: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

 

2. Referat fra sidste møde 

 

 

 

 

3. Orientering fra Ringkøbing-

Skjern Forsyning (siden sidst) 

(RSF) 

 

 

Aage Siig Christensen gennemgik, hvad der var sket 

siden sidste. Han fortalte, at de havde gennemgået 

kloaksystemet på udvalgte områder. 

 

 gravet grøfter 

 frakoblet dræn ved Duevænget 

 betonforet 33 brønde, 30 sløjfes 

 udført TV inspektion af ledninger og brønde 

 montering af flowmålere 

 repareret utætheder 

 vurderet behovet for en aflastningstank 

 

Gennemgik hvordan vandet går igennem systemet 

til pumpestationen Sønderbyvej 

 

Der går i alt 220.000 m3 gennem systemet. 

 

Testområdet Mågevænget, Svanevænget. Der 

kommer for meget vand fra disse områder. 

 

Der er sket en kraftig reduktion af vand, der pum-

pes igennem efter renovering af systemet bl.a. i 

Sdr. Bork. Her er der sket en reduktion af vand-

mængden fra 41.000 m3 til 12.500 m3. 

Der skulle ikke ske en udledning til kanalerne. Der 

sidder en overvågning, så det kan kontrolleres. 

 

Det forventes, at når der sker en yderligere renove-

ring, så vil der ikke ske en udledning i fjorden. 

 

Renovering i de gamle områder (Kloakeret 1972, 

1974, 1978 og 1980) vil blive undersøgt med TV 
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inspektion. 

 

Fremadrettet: 

 

 Notat omkring det foreløbige arbejde er fore-

lagt bestyrelsen i RSF. 

 Beslutning om det videre forløb besluttes i 

bestyrelsen 8. marts 

 Fremsendelse af notat til grundejerforenin-

gerne 

 Indkaldelse til møde inden påske 

 Omkostninger 

 Vandråd 

 

Omkostninger for RSF: 

 

 Forundersøgelse 2,3 mio. kr. 

 Ledninger 8,5 mio. kr. 

 Brønde 2,9 mio. kr. 

 

Etablering af vandråd mellem grundejerforeninger-

ne. Det skulle så tage sig af alle de problemer, som 

der er i området. Her kunne udgifterne også debat-

teres. 

 

Sammensætning/Opgaver for vandrådet: 

 

 På tværs af grundejerforeningerne 

 Evt. med deltagelse af RKSK 

 Evt. med deltagelse/inddragelse af Van-

dingslauget 

 

 Forestå gravning af nye grøfter 

 Forestå yderligere dræning 

 Vedligehold af grøfter og dræn 

 Vedligehold af evt. pumper til afvanding 

 

Spm.; Ved direkte ulovligheder vil det være rart, 

hvis GF fik besked.  

Svar: GF skal helst på en positiv få rettet de fejl, der 

måtte være i samarbejde med grundejeren. Ved 

direkte ulovligheder er det RKSK opgave. 

 

Der vil også blive en del udgifter for GF. RSF har 

beregnet, at det vil blive ca. 3 mio. kr. for hele om-

rådet. Grundejerforeningerne skal derfor blive enige 

om, hvordan dette skal finansieres, og hvor proble-

merne skal løses. Der vil også blive udgifter til dræ-

ning. Udgifterne kunne blive fordelt over flere år. 

 

Der blev også givet udtryk for, at det ikke alene 

skulle være sommerhusejerne, der skulle betale for 

renoveringen. De fastboende i Bork bruger også 

kloaksystemet, og de må derfor bære deres del af 

udgifterne. 
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Der efterspørges mere hjælp og rådgivning fra 

RKSK. Der gives tilsagn fra RKSK om hjælp i den 

udstrækning, de kan. RSF er ikke myndighed på 

området. Derfor skal de være lidt forsigtige. 

 

 

Spm. Hvornår kommer der en ny kvalitetsmåling på 

Fjorden?  

Svar: Ivan Thesbjerg, RKSK: Den kommer i juni. 

Den burde se bedre ud end tidligere allerede nu med 

de forbedringer, der er klaret. 

 

Det blev opfordret til, at GF deltager i Vandingslau-

gets generalforsamling den 3. marts 2017 kl. 19.30 

Sdr. Bork Kro. 

 

 

4. Orientering fra Ringkøbing-

Skjern Forsyning om fremtidige 

projekter i vores område 

 

 

 

Se ovenstående. 

 

5. Orientering fra Ringkøbing-

Skjern Kommune (RKSK) om, 

hvilke tanker de gør sig ved til-

fælde af store mængder vand 

(kystsikring) 

 

 

Det er der talt om før. Ole Kamp mener ikke, at der 

er de store problemer med fjorden, men det vil gå 

hårdt ud over Bork, hvis der sker et gennembrud af 

diget ved Vesterhavet. Derfor diskuteres det, hvad 

man kan gøre for at forstærke diget. 

Ivan Thesbjerg oplyste, at alle kommuner skal lave 

en klimatilpasningsplan, og det var RKSK allerede i 

gang med sammen med arbejdet med en ny kom-

muneplan 2017-2029. 

Slusen ved Hvide Sande skulle efter de nuværende 

beregninger kunne klare det indtil 2050 iflg. Kystdi-

rektoratet. 

  
 

 

6. Orientering om hjertestartere 

og opsætning af disse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Stier i Bork (Hyttebyen) 

 

 

SE sender et link ud med referatet til, hvor der kan 

findes hjertestartere. 

 

http://www.aedbutikken.dk/zoll-hjertestarter-aed-

plus.html?gclid=CNiF3d7crdICFRUtGQodCJQI_A 

 

Udgiften til hjertestartere påhviler den enkelte GF. 

Selve opsætningen kan evt. koordineres mellem 

foreningerne. Hjertestartere bruger i dag batterier, 

så der ikke skal etableres strøm til opbevaringskas-

sen. 

 

Ole Kamp oplyste, at RKSK ikke har noget imod, at 

denne sti etableres på kommunens område. Kom-

munen kunne evt. give et tilskud til grus på stien, 

men etablering og vedligeholdelsen påhviler den 

enkelte GF. Ole Kamp foreslår, at der laves en aftale 

om etablering i forbindelse med, at der i forvejen er 

http://www.aedbutikken.dk/zoll-hjertestarter-aed-plus.html?gclid=CNiF3d7crdICFRUtGQodCJQI_A
http://www.aedbutikken.dk/zoll-hjertestarter-aed-plus.html?gclid=CNiF3d7crdICFRUtGQodCJQI_A
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gravemaskine i område. 

 

 

8. Ansvarlig for afholdelse af mø-

det i 2018 

 

 

Blomstervænget har opgaven. Mødet indkaldes til kl. 

10. 

 

Det blev efterlyst, om RKSK havde et kort over Bork 

med veje og stier. 

 

Ole Kamp modtog enkelte henvendelser fra GF. 

 

Ole Kamp stopper som kommunalpolitiker ved det 

kommende kommunalvalg i november 2017. 

 

 

Med venlig hilsen 

Per Sørensen 

Formand 

Falen Grundejerforening af 1973 


