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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2020 

Tid: D. 06. marts 2020, kl. 19,30 
Sted: Bork Kro, Lydumvej 2, 6893 Hemmet 

 

Indrykket i Vesterhavsposten d. 18. februar 2020 

Den ordinære Generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel, efter 
bekendtgørelse på en af de tidligere Generalforsamlings vedtagelse. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent: 
Dirigent: N. P. Enggaard 
Referent: Poul-Erik Hansen 
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til Generalforsamlingen var lovligt 
sket efter vedtægterne, annonce i Ugebladet samt ved bekendtgørelsen på 
Generalforsamlingen i 2019. 
6 lodsejere var mødt op til Generalforsamlingen. 

2. Beretningen:  
Formand Niels Jørgen S. Madsen aflagde beretningen for det forløbne år. 
Bestyrelsen har løbende afholdt telefonmøder, med afklaring af aktuelle 
henvendelser fra grundejere og interessenter. 
Landvindingslaget Kosig overtog d. 01. januar 2019, oprensningen af alle 
grøfter og kanaler. 
 
D. 07. februar 2020 afholdtes en besigtigelse af pumpe hus, kanaler, grøfter 
og drænledninger, med deltagelse af Niels Jørgen S. Madsen, Frank J. N. Terra, 
Poul-Erik Hansen og Michael Jakobsen, med efterfølgende bestyrelsesmøde, 
med deltagelse af to drifts tilsynsførende for pumpe huset på Bork Kro. 
Bestyrelsen vedtog at rette henvendelse til entreprenørerne for oprensningen 
af kanaler og grøfter, med henstilling om at opgaven udføres inden udgangen  
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af september måned, samt at oprensningen ikke udføres i uger med 
helligdage, højsæsonen for afholdelse af sommerferie og efterårsferien.   

D. 22. februar 2020 afholdte grundejerforeninger ved Bork Havn et 

fællesmøde, med deltagelsen af Niels Jørgen S. Madsen, Frank J. N. Terra og 

John G. Christensen Formand Teknik- og Miljøudvalget Ringkøbing Skjern 

Kommune. 

D. 22. februar afholdte bestyrelse et møde for gennemgang af revideret 

regnskab, budget for året 2020 samt fastsættelsen af kontingentet. 

Der er foretaget reparation af Kosigkanalen, ud for det gule sommerhus, p.g.a. 
at skrænten var ved at skride sammen, hvilket der ville være en stor risiko for 
det gule sommerhus, de sidste oprydninger efter reparationen skete op til 
påsken 2019. 
 
Oprensningen af kanaler og grøfter, kom desværre alt for sent i gang i 
efteråret 2019, med det til følge at ikke alle grøfter blev oprenset ud fra den 
store mængde regn der er faldet i området, alle de store kanaler er oprenset, 
her har flere grundejere beklaget sig over de smadrede forhold der er på den 
ene side af kanalerne, her skal der siges at der i henhold til tinglysningen skal 
være et 5 meter bred område fra kanalerne til brug for oprensnings materiel 
og aflæggelsen af oprenset sediment.  
 
Det må konstateres at afvandingen gennem kanalerne til pumpe huset ved 
Fjordvej sker tilfredsstillende, at pumperne kan klare overpumpningen til 
Ringkøbing Fjord. 
 
Landvindingslaget Kosig, fik for nogle år siden skiftet den ene af to pumper, 
der er installeret i pumpe huset, den ældste pumpe må anses for at have en 
alder hvor en reparation i forhold til udskiftning ikke vil være det økonomiske 
ansvarlige, bestyrelsen afsætter derfor i budgettet i år 2022 kr. 250.000,00 til 
udskiftning af pumpen. 
 
I budgettet for 2020, afsættes midler til reparation af en beskadiget 
drænledning på en ledning fra landbrugsjord, skaden medfører utilsigtet 
sandtilførsel, midler afsættes til ledningsændring for vandafledning gennem  
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Kosig Grundejerforening, ledningsføringen omkring Bork Hytteby vil være et 
fokuspunkt for bestyrelsen i året 2020. 
 
Beretningen blev debatteret bl.a. med spørgsmål om den ældste pumpe i 
pumpehuset skulle repareres eller udskiftes når den er udtjent, reparation af 
rørledninger og kanaler, samt den megen regn der er faldet i de seneste 5 
måneder. 
Grundejerne på Tues Drøwt, har problemer med afledning af spildevand, 
specielt i den tid den megen regn er faldet. 
 
Formanden replicerede på spørgsmålene, den ældste pumpe budgetteres til 
udskiftning i år 2022, reparation af rørledninger og kanaler foretages i 2020, 
der indhentes to priser på opgaven, oprensningen af kanaler og grøfter har 
været en udfordring med hensyn til den store regnmængde, hvorfor de 
anlagte stier for adgang af maskiner, er efterladt ret så smattede samt oplæg 
af sediment, de mindre grøfter mangler oprensning på grund af den meget 
bløde grund som maskinerne ikke kan køre på uden at gøre skader på 
grøftesiderne. 
Grundejere og lodsejere opfordres til at fjerne buske og træer langs kanaler 
og grøfte kanter af hensyn til at maskinerne kan komme frem ved oprensning 
af kanaler og grøfter. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.   
 

3. Godkendelse af de foregående års reviderede regnskab: 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviser samlede 
omkostninger på kr. 325.009 og indtægter på kr. 532.720 og et samlet resultat 
på kr. 207.711 
Regnskabet for året 2019 blev enstemmigt godkendt 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år: 
Den ældste pumpe budgetteres til udskiftning i år 2022. 
Der afsættes midler til reparation af rørledninger og kanaler. 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

5. Forslag til kontingent for det kommende år: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Blev enstemmigt godkendt. 
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6. Indkomne forslag: 

Punkter til dagsordenen, som ønskes behandlet af Generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde d. 15. februar 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
Bestyrelsen vil i det kommende år se på vedtægterne med henblik på en 
revidering. 

7. Valg af bestyrelsesmedlem og stedfortræder: 
Bestyrelsen består af 3 medlemmer. 
1tilsynsførende udpeges af Ringkøbing Skjern Kommune. 
Michael Jakobsen er udpeget af Ringkøbing Skjern Kommune. 
1 vælges på Generalforsamlingen, for to år ad gangen, i fællesskab af de i 
laget hjemmehørende grundejerforeninger. 
Formand Poul-Erik Hansen for Falen Grundejerforening af 1973, blev valgt i 
2019 for to år.  
2 vælges, for to år ad gangen, blandt landbrugsområdets interessenter. 
Niels Jørgen S. Madsen blev valgt i 2019 for to år. 
Mieke Terra-Hartog, valgt i 2018, blev genvalgt for to år. 
For de valgte bestyrelsesmedlemmer, vælges der desuden personlige 
stedfortrædere. 

Bestyrelsen består af: 
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine 
medlemmer. 
Formand: Niels Jørgen S. Madsen, valgt i 2019 af landbrugsområdets 
interessenter. 
Kasserer: Mieke Terra-Hartog, valgt i 2020. 
Bestyrelsesmedlem: Poul-Erik Hansen, valgt i 2019 af laget hjemmehørende 
grundejerforeninger. 
Tilsynsførende: Michael Jakobsen, Ringkøbing Skjern Kommune 
 
Ordinært Generalforsamling i 2021 afholdes fredag d. 05. marts, kl. 19,30 på 
Bork Kro.  
 
 
Niels Jørgen S. Madsen   N. P. Enggaard 
Formand    Dirigent 
 
090320/peh 
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