
 Kosig Grundejerforening. 

 
Generalforsamling lørdag den 08-03-08 kl. 14,00, på Restaurant Bork Havn. 

 

Formanden, Henrik Bruun, bød velkommen. Der var et pænt fremmøde. 

Claus Dahl blev valgt til dirigent. 

Formanden startede beretningen, med at oplyse at generalforsamlingen er fastsat til 

den 2. lørdag i marts, hvilket betyder at generalforsamlingen i 2009 er den 14-03-09 

kl. 14,00, stedet er ikke besluttet endnu. 

Bork Maskinstation er bestilt til at give vejene en gang grus og slæbning, så snart 

vejret tillader det. 

På mandag bliver der opstillet nye legeredskaber på Nordmarken og Sydmarken, det 

er uniQ nordic systems ApS, der står for levering og opstilling. 

Der er udarbejdet en Velkomst skrivelse til ”Nybyggere” i vores område. 

Formanden orienterede om et møde med Ringkøbing – Skjern kommune, angående 

opstuvnings problemer i spildevandsanlægget når der kommer megen nedbør. 

Kommunen er ved at projektere et afvandings forslag til at afhjælpe generne. Når der 

er opstuvning bliver der pumpet urenset spildevand ud i Ringkøbing Fjord, til skade 

for badevands kvaliteten, og det skal ophøre. 

Der blev spurgt om man kan appelere til grundejerne om at lave en skærm til 

skraldespanden, så den ikke vælter og skraldet falder ud og flyver over det hele. 

Beretningen ble v godkendt. 

Kassereren fremlagde regnskabet, der udviser et overskud på 73.946,75 kr.  

Budgettet for det kommende år blev gennemgået. 

Bestyrelsens indstilling til Kontingent er 900,00 kr. 

Regnskab, Budget og Kontingent blev godkendt. 

Valg til bestyrelse: Betty Mouritzen 

              Flemming Røn   

              Gunnar Andersen 

Valg af suppleant:  Claus Dahl 

Valg afrevisorer:    Guri Matthiesen 

              Jan Nielsen 

Eventuelt. Der blev spurgt til Rokken, Adventureland Bork Havn, som har stoppet 

sine anstrengelser for at få et Aktivitetscenter op at stå ved Bork havn.                    

Der blev svaret at efter en tegningsperiode på et halvt år, var der ca. 250 personer der 

havde tegnet sig for 300 aktier. Og det har bestyrelsen vurderet at det er for lille en 

interesse. Vi havde satset på mindst 1000 aktier, for at have en egenkapital til start. 

Man beklagede at det ikke kunne lade sig gøre, det ville have været godt for området. 

Skriftfører Gunnar Andersen 

Dirigent Claus Dahl 


