Fælles formandsmøde lørdag, den 22. februar 2020
i Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet
Deltagere
Grundejerforeningen Strandvænget Bork Havn
Grundejerforeningen Bork Havn af 1978
Kosig Grundejerforening
Nr. Bork Strand Grundejerforening af 1967
Grundejerforeningen Bork Hytteby
Grundejerforeningen Falen af 1973
Grundejerforeningen Blomstervænget
Grundejerforeingen Kirkehøj
Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og
Vibevænget
Ringkøbing Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning
Ringkøbing Skjern Forsyning
Kosig Afvandingslaug
Lods ejer

Tilmeldte/Afbud
Bjarne Nielsen + 1
Jette Lyholm + 1
Henrik Bruun
Jørgen Trockmann +1
Holger Østerby +1
Poul-Erik Hansen+ 1
Birgit Juhl Madsen
Preben Keller
Lars Nissen
Jens Medum Jakobsen
Formand for Teknik og Miljø, John G. Christensen
Aage Siig Christensen
Niels Jørgen Madsen
Frank Terra

Vært: Grundejerforeningen Kirkehøj
Referent: Lars Nissen, Kirkehøj.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Blev godkendt
2. Orientering fra Teknik og Miljø, RKSK ved John G. Christensen
• Kloakering: Borkområdet er færdigt. Der mangler dog stadigt meget i andre områder, især på
Holmslandsklit. Der kigges på rensningsanlægsstrukturen i fremtiden, der skal nok være
færre og mere centrale rensningsanlæg, alt regnvand skal være skilt fra inden
renseanlægget.
• Affaldssortering: Ringkøbing-Skjern Kommune med hensyn til affaldssortering. For at
forbedre dette, er det besluttet, at alle huse samt sommerhuse får en ekstra spand i 2020.
Det bliver en todelt spand, således at der skal affaldssorteres. Der vil komme skrivelser til
de enkelte husejere i den kommende tid. Der kommer endnu en 2-deltspand i 2022. Den
anden spand kan måske blive erstattet af molokker. Dette er endnu ikke helt afklaret.
Madaffald skal sorteres fra til energiproduktion via affaldssortering.
i. Der blev spurgt til, hvorledes dette vil påvirke genbrugspladsen i Bork, som pt.
bruges rigtigt meget. Svaret var, at der ikke umiddelbart er nogen planer.
• Investeringer i havne: Der er ret store behov for investeringer i havnene i kommunen, som er
i dårlig stand. Af disse investeringer, er der afsat 1½ mio. til investering i Bork Havn.
• Der vil blive tilladt større sommerhuse op til 180 m2, og der vil nok blive kigget på
bebygnings-procenten. Dette kræver lokalplansændringer.
i. Der blev forslået at kigge på Varde kommune og kigge på deres erfaringer, bl.a. kan
der være problemer med parkering.
• Badevandskvalitet: Kilden til den dårlige badevandskvalitet er identificeret til, at det er
fækale coli fra Nr. Nebel renseanlæg. Der er lavet dna-analyser af bakterierne, der viser, at
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det stammer fra mennesker. Det er Varde kommune, der har ansvaret for dette
renseanlæg, og de havde planer om opgradering i 2025-27. Dette har Varde Kommune
fremrykket påbegyndelse til i år efter pres fra Ringkøbing Skjern Kommune, som ikke har
været tilfredse med den lange tidshorisont. Der er dog stadig nogle udledninger fra
landbrug, som Ringkøbing Skjern Kommune skal kigge på.
i. Der blev spurgt til, hvornår vi kan forvente badevandskvaliteten er OK: Det er ikke
muligt at give bud på, da 4 års målinger påvirker status.
ii. Der blev spurgt til blåt flag. Dette anses ikke for et godt mål for
badevandskvaliteten. John Foreslog at bruge Ringkøbing Skjern Kommune flag
dette gøres flere steder.
• De øgede vandmængder gør, at kommunen kommer til at gennemgå alle bygværker og
foretage investeringer for at kunne imødegå dette. Det bliver større investeringer og
kommer til at tage tid.
• Stier i Ringkøbing Skjern Kommune: Der er ønsker om stier i kommunen for 79 mio. kr.,
hvoraf stier i byerne vil koste 26 mio. kr. Dette er et så stort beløb, at det vil tage mange år,
derfor er der behov for prioritering. Dermed skal projekter søges, således der kan laves en
samlet prioritering.
3. Orientering fra Forsyningen, Ringkøbing Skjern, ved Aage Siig Christensen
Forsyningen redegjorde for de mængder, der er pumpet ud i fjorden. Var på 2500 m3 i 2019 fordelt
på 4 udpumpninger. I 2015 var tallet på 9000 m3. Regnmængderne har været store.
a. 2018: 355 mm
b. 2019: 995 mm
Det overvejes. om en buffertank helt vil kunne løse problemet med udpumpninger.
Der blev vist et større regneark med vandmængderne. Regnearket er vedlagt som bilag.
Generelt har de sidste års renoveringer, hjulpet meget på problemer med vand.
Der vil fortsat blive inspiceret på ledningerne, det vides dog ikke, hvornår.
Der er ikke penge i år, så yderligere planer udskydes.
4. Kosig afvandingslaug ved Niels Jørgen Madsen
• Året har været ret ekstremt, og det har været svært at planlægge oprensningerne med alt
det vand, der er kommet. Næste år vil der blive planlagt lidt anderledes.
• Grundejerforeningen Bork Havn af 1978. Det blev bemærket, at stier var kørt op i Bork Havn
efter oprensning. Stier der var brugt penge og energi på at vedligeholde. Og
grundejerforeningen overvejede at trække sig ud. Der blev svaret, at de stier, der går langs
kanalerne primært er beregnet til oprensning, og at det er nødvendigt at køre med
maskiner for at rense op. Det er en del af aftalen, at det oprensede skal lægges op ved
kanalerne, hvor det vil forsvinde i løbet af kort tid. At fjerne det oprensede ville være
urealistisk dyrt. Det er muligt at trække sig ud, men ikke på strækningen ned til
pumpestationen.
• Oprensning: Der er oprenset i uge 43, men den store mængde regn har gjort det svært at få
det gjort færdigt. Næste år vil der blive satset på at blive oprenset lidt tidligere.
• Underføringer: Der er flere steder, hvor underføringer har svært ved at trække vandet væk,
når der er store vandmængder, men efter kort tid har det stabiliseret sig og
underføringerne har trukket vand igen.
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• Nordmarken: Der har stået 30 cm vand specielt i den sydlige del. Problemet har været
underføringerne. En bedre løsning ville være at føre vandet mod syd i stedet for mod nord
som i dag.
• Ved næste års møde bør vi også indkalde repræsentant for det afvandingslaug, der ligger
nord for Kirkehøjvej. Nørre Bork Digelaug. Repræsentanten for dette, er Minkavler HansJørgen Siem hjsiem@gmail.com. Tlf.: 40288209.
5. Indkomne forslag til dagsorden
• Nu er strandbeskyttelseslinien ophævet for Bork, hvad er næste skridt? Ligger der planer og i
givet fald hvilke? Og hvad er tidshorisonten?
o John G. Christensen kunne informere om, at det er korrekt, at
strandbeskyttelseslinien er ophævet for Bork Havn. Der er blevet søgt, fordi der har
været et vindue, hvor det er muligt. Der er pt. Ingen konkrete planer med dette.
▪ Kirkehøj spurgte til den potentialeplan, der findes på kommunens
hjemmeside. Der blev svaret, at det er nogle tanker, der ikke har været
behandlet politisk, så det er ikke noget, vi skal forvente eller regne med.
• Hvad er status og handlingsplan for at forbedre badevandskvaliteten i Bork, så den kommer
op til et acceptabelt niveau.
i. Besvaret under pkt. 2
• Den tomme grund/losseplads der ligger ved siden af Panorama? Hvad skal der ske med den?
Og hvornår?
i. John G. Christensen kunne informere om, at der er planer om, at den kommer til at
indgå i autocamper parkering.
• I strandkanten ved surf-stranden ligger der en del asfalt stykker og byggeaffald.
i. John G. Christensen informerede om, at det ikke er noget, der er erkendt som
problem.
• Fra Kosig grundejerforening: "Sti mellem Sønderbyvej og Kirkehøjvej". Den blev diskuteret på
sidste års møde, og den er vendt med Borgmesteren på det årlige borgmestermøde
arrangeret af Falen Grundejerforening, og hvor Kosig grundejerforening også deltog. Kosig
har udarbejdet en skitse og en tekst, som efter borgmestermødet er sendt til alle. Kosig
ønskede tilkendegivelse på, om kommunen er med og evt. få nedsat et udvalg, inkl.
kommunen, sådan vi kan få gang i projektet.
i. John G. Christensen informerede om, at dette projekt vil komme til at indgå på lige
fod med de øvrige prioriteringer om stier, dermed vil der kunne komme til at gå
lang tid. Det blev foreslået, at hvis grundejerforeningen selv gjorde forarbejdet
dvs. fjerne træer og klargjorde terrænet, så kunne kommunen sørge for at få lagt
en belægning, og dermed undgå den overordnede prioritering.
• Fra grundejerforeningen Spørgsmål til kommunen: På afregningen for 2019 af

forbrugsafgifter er der kommet et nyt punkt: “Målerbrønd fast afgift” på kr. 300 +
moms.
i. John G. Christensen kunne informere om, at det hører under Forsyningen, og den
opkræver, hvad det koster at drive Forsyningen. Der er f.eks. skiftet målere, hvilket
skal finansieres.

3

Fælles formandsmøde lørdag, den 22. februar 2020
i Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Grundejerforeningen
Lærke-, Spurve- og
Vibevænget

Grundejerforeingen
Kirkehøj

Grundejerforeningen
Blomstervænget

Grundejerforeningen
Falen af 1973

Grundejerforeningen
Bork Hytteby

Nr. Bork Strand
Grundejerforening af
1967

Kosig
Grundejerforening

Grundejerforeningen
Bork Havn af 1978

Grundejerforeningen
Strandvænget Bork
Havn

6. Ansvarlig for afholdelse af møde i 2021

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget er vært for mødet, der afholdes den 20. februar
2021 kl. 10.
7. Eventuelt
Ikke noget
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