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FÆLLES FORMANDS MØDE 

TID: 24. februar 2018 

STED: Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet 

DELTAGERE: Teknik og Miljøudvalget RKSK Kommune formand John G. Christensen, 
Falen Grundejerforening: Formand Per Sørensen, Poul-Erik Hansen 
Grundejerforeningen Blomstervænget: Formand Laila Strandbygaard 
Horsfold Grundejerforening: 
Grundejerforeningen Strandvænget: 
Kosig Grundejerforening: Næstformand René Holleufer Hansen 
Ringkøbing-Skjern Forsyning: Michael Jacobsen   

AFBUD: 

VÆRT: Grundejerforeningen Blomstervænger 

AGENDA 

1. Godkendelse af dagsorden: 

Blev godkendt 

2. Referat fra sidste møde. Nogen kommentar: 

Blev godkendt uden kommentarer 

3. Præsentation af ny formand for land-by og kultur/Teknik og miljø 

John G. Christensen RKSK: 

Ved gennemgangen af de 5 gamle kommuner, er der sket en harmonisering af 

stier, hastigheder på vejnettet m.m. 

En plan for harmonisering af hastighedsbegrænsninger i hele kommunen, er 

sendt i høring. 

Grundejerforeningerne er et godt redskab til afklaring af forhold mellem 

grundejerforeningerne og kommunen. 

Landnære vindmøller på havet, mangler afklaring af indførslen af el-kabel 

Opførelsen af land vindmøller, er slut/udført. 

Vedligeholdelse af veje, står højt på dagsordenen. 



 2 

Cykelsti forbindelse mellem Sdr. Bork og Nr. Nebel, er med i kommunens plan 

over etablering af nye cykelstier. 

Der vil blive ændret på fart grænsen, i flere områder af RKSK, så vær 

opmærksom. 

I nyt udbud af indsamling af dagrenovation, vil det være et krav at der 

anvendes små renovationsbiler, for at beskytte vejnettet. 

Ved harmoniseringen, i hele kommunen for indsamling af dagrenovation, er 

ordningen med, at isættes en ny affaldssæk ved hver tømning indført over 

hele kommunen. Dette var alle ikke grundejer tilfreds med, da de ikke fik deres 

37 poser, hvis der ikke havde været nogen i huset. 

4. Orientering fra RKS: 

Plan for genbrugspladsen i Nr. Bork? 

John G. Christensen havde ikke kendskab til om der er planer for ændring af 

forholdene. 

Mødedeltagerne tilkendegav ønsket om at bevare genbrugspladsen, som den i 

dag fungerer, ud fra et ønske om at genbruge så meget som muligt af det der 

afleveres på pladsen, at det vil være mere miljøskadeligt hvis der f.eks. skal 

køres, i privat biler, til Tarm genbrugsplads. 

Kosig Grundejerforening, stiller spørgsmål til opkrævningen af afgiften til 

genbrugspladsen – skal afgiften for sommerhusejere være den samme som for 

parcelhusejere? 

John G. Christensen meddelte at kommunen ikke har planer om at ændre på 

fordelingen af opkrævningsformen. 

5. Orientering fra RSF: 

Hvor langt er vi nået? 

Michael Jacobsen orienterede om: 

Måleresultaterne for badevandet ved Bork Havn, er forbedret – men er ikke 

tilfredsstillende. 

Alle vandløb der ”løber” ind i sommerhus områderne er under observation. 

Kloak nettet i i sommerhus områderne i Bork er eftergået for utætheder m.m. 

Grundejere med defekt kloak brønd, har fået besked på at få skaderne 

udbedret.   
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Vandtilløb fra Varde kommune (Nr. Nebel renseanlæg), har kritiske måltal 

viser analyserne. Der tages kontakt til Varde kommune for at få forbedret 

vand kvaliteten. 

Analyserne viser at forureningen også kommer fra marker med dyr (køer). 

Efter strømpeforingerne af kloaknettet, er der sket en forbedring af den 

afledte vandmængde – der er stadig plads til forbedringer. 

Rørledningen til Hemmet rensningsanlæg er under dimensioneret i forhold til 

den afledte spildevandsmængde. 

De omdelte plancher og tabeller, blev gennemgået, med opnåede resultater 

samt plan for den videre renovering af kloaknettet. 

Til RSF. Hvorfor får alle ikke besked omkring udskiftningen af 

vandmålere? 

1500 vandmålere bliver skiftet i 2018, de enkelte grundejere bliver kontaktet 

før udskiftningen finder sted. 

Kosig Vandlaug:  

Generalforsamling afholdes fredag d. 02. marts på Nr. Bork Kro, kl. 19,30 

Vedligehold og oprensning af grøfter blev drøftet, træer og buske langs 

grøfter, skal fjernes af hensyn til de maskiner der bruges ved oprensningen. 

Hvis oprenset materiel ikke skal ligges på grøfte siderne, skal den enkelte 

grundejerforening afregne ekstra omkostningen ved bortkørsel til anvist plads. 

Det er den enkelte grundejer der skal sørge for at brønddæksler er synlige og 

tilgængelige. 

6. Eventuelt: 

Der blev spurt til om der er nogen der har erfaring med sandwich belægning af 

veje med bitumen? 

Denne form for vejbelægning har en uheldig virkning især i sommer 

månederne. 

Beton belægninger som fliser, koster ca. det samme 

HUSK at melde ud ved formandsskifte i grundejerforeningerne, af hensyn til at 

der sendes mail ud til rette person. 

7. Ansvarlig for afholdelse i 2019: 

Horsfold grundejerforening, indkalder til næste møde, den 23. februar 2019, 

kl. 10,00 i Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet. 
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Poul-Erik Hansen 
Referent 

030318 


