Fælles formandsmøde lørdag den 23. februar 2019
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 Afvaningslaug

Tilmeldte/Afbud
Bjarne Nielsen + 1
Jette Lyholm + Preben Rechnagel
Henrik Bruun + Renè Hansen
Jørgen Trockmanne AFBUD Jens Otto Spliid
Holger Østerby + 1
Per Sørensen + 2
AFBUD Laila Strandbygaard
Lars Nissen
Jens Medum Jakobsen
AFBUD Ivan Thesberg og Michael Jakobsen
Formand for teknik og miljø John G. Christensen
deltager
Aage Siig Christensen + Hans A. Schmidt
Niels Jørgen Madsen

Vært: Grundejerforeningen Bork Havn af 1978
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Blev godkendt
2. Orientering fra teknik og miljø, RKSK
I kommunen er der 9.500 sommerhuse, hvor kun 20% er kloakeret. I byerne er det 74%. Der skal
styr på de store sommerhusområder, der har bymæssig karakter.
Varde kommune (Nr. Nebel) beriger stadig surfstranden med colibakterier. Jagter også et privat
afløb fra et hesteområde.
Ingen problemer mere fra sommerhuse i Bork. Et skoleeksempel på, hvordan det kan gøres.
I pressemeddelelse af 20. oktober 2018 meddeler kommunen, at man i løbet af et par år overgår til
sortering/opdeling af husholdningsaffaldet allerede ude ved kunderne. Spørgsmål: Kommer det
også til at gælde sommerhusområderne? Hvis ja, hvilke krav bliver der så til nye skraldestativer
mm? Vil entreprenøren fortsat være forpligtet til at køre med små renovationsvogne i
sommerhusområderne? Virker ordningen med at entreprenøren skal meddele det til kommunen, når
det alligevel køres med stor renovationsvogn i sommerhusområderne? (Nr. Bork Strand
Grundejerforening af 1967)

Renovationen er i udbud. Det er ikke sikkert, at sommerhusområderne skal have 2 affaldsspande.
Det bliver måske nok kun 1 med 2 kamre. Det bliver så i forbindelse med molokker til papir og
dåser. Det vil også give besparelser på genbrugspladsen. Der er dog ingen planer om lukning af
pladsen.
Der blev givet udtryk for bekymring for de grundejere, der får molokkerne som nabo. Hertil var
svaret, at der ikke er taget stilling til, hvor molokkerne skal placeres.
Holger Østerby fra Bork Hytteby havde dog kun positivt at sige om de molokker, de har haft i flere
år. Har ikke hørt klager fra nabosommerhuse.
Jette Lyholm oplyste, at molokker ved feriecentret Danland flere gange er fyldt op, så der ikke kan
komme mere i, og efterlyste en henvisningsaftale - skilt - til andre molokker i området, der kan
benyttes i sådanne situationer. Det blev taget med hjem.
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Omkring store renovationsvogne er forventningen, at det nok ikke helt kan undgås.
Strandvænget oplyste, at hos dem kører de med små vogne. Men de kører alt for stærkt!!
Kommunens trafikinvesteringer sker især ved Søndervig.
Der er ønsker om stier for omkring 100 mill kr. Der prioriteres for de næste 3 år.
Kirkehøj havde på kommunens hjemmeside læst om, at der er søgt ophævelse af
strandbeskyttelseslinien for surfstranden . Det fremgår generelt, at manglende faciliteter for
surferne er en stor udfordring, hvor der er behov for udvikling af bl.a. parkeringspladser,
opbevaring af udstyr, samlingssteder samt toilet- og omklædnings-forhold. Frygter, at det kunne
give adgang til overnatning i autocampere samt, at nye bygninger vil genere udsigten fra
sommerhusene på den anden side af vejen.
Svaret er, at kommunen skal have mere styr på, at autocampere ikke overnatter på kommunale
pladser. Når der evt. laves pladser hertil skal aftale udliciteres til lokale campingpladser. Man vil
snakke med alle før der sker noget.
Falen spurgte, om der var en udvidelse af bebyggelsesprocenten på vej. Der er ingen planer. Men
vil dog tillade op til 180 kvm, hvor der ikke er lokalplaner. Kommer til at spørge, om lokalplaner skal
ændres, så der bliver plads til større huse. Det har de hos kommunens sydlige naboer.
Der er lokalplaner fra 5 gamle kommuner, der gerne skulle systematiseres. Det bliver ikke lige nu.
Og ikke uden at snakke med grundejerforeningerne.
3. Orientering fra forsyningen, RFS
Må konstatere, at kloakspildevandsmængden er blevet mindre, så vandafledning har hjulpet.
Horsfold har været på i 2018. Det der er lavet har hjulpet utroligt meget. Der skal dog laves en ny
fællesledning i stamvejen på Horsfold.
I december kom der dog en stor uforklarlig vandmængde - se bilag - som er faldet igen i januar. Det
skal undersøges.
Overordnet så er man i mål. Dog er der områder, der ikke er i mål endnu. Der findes stadig steder,
hvor dræn er koblet på kloaken.
Falen klagede over, at sommerhuse, hvor man kun er der engang imellem har en dårlig vandlugt,
når der igen åbnes for vandet.
Det er ikke ens i alle områder, men skyldes at vandet står for længe i røret. Man bliver nødt til at
lade vandet løbe til det ikke længere lugter.
Lærke-/Spurve-/Vibevænget spurgte, om der er en tidshorisont på lavere colibakterier.
Der er noget på vej. Bl.a., et rensningsanlæg i Nr. Nebel. Alle anlæg har dog er overløb. Skal stoppes
helt ved Falen. Men der er som nævnt stadig nogle steder, hvor vand løber i kloaken. Efterår/vinter
er værst. I første omgang er det hovedsagen, at badevandet er OK.
4. Kosig afvandingslaug
– ca. 1 år efter begyndelsen af fælles oprensning. Hvordan fungerer det hos
grundejerforeningerne?
Vores grundejerforening har endnu den 7. februar 2019 ikke fået vores grøfter, der er omfattet af den
fælles vedligeholdelse, oprenset / vedligeholdt. Spørgsmål: Er der indsat en sidste dato i kontrakten
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med entreprenøren, om hvor grøfterne skal vedligeholdes og hvis ja, hvilken dato? (Nr. Bork Strand
Grundejerforening af 1967)
Operatøren er en moden mand, der gør sit arbejde godt. De store kanaler renses inden
efterårsferien. De mindre efterfølgende. Må ikke være for tidligt, idet der så kommer ny vækst.
Kosig vil gerne have tilbagemeldinger, både positive og negative.
Dræn spules hvert 3. år. Så da de lige er overtaget spulet, så sker det først om 2 år.
På foranledning af Hytteby oplyste Kosig, at dræn der ikke er med på kommunens oversigt kan
indlægges, hvis de får oplysningen. Der er måske også dræn andre steder, der ikke er kortlagt, så
derfor har de ikke spulet dem, da det jo først sker efter 3 år. Kosig kan efter anmodning fra
grundejerforeningen sende deres oversigt til dem.
Kosig oplyste, at entreprenøren rydder op efter svineri på Kosig Kanal ved Horsfold. Jette Lyholm
kunne dog godt ønske at få besked på forkant, når det er så omfattende og ikke renoveres straks.
Man afventer, at det er tørt, så det kan jævnes ud. Er noteret.
Falen ville gerne vide, hvem der ellers normalt skal fjerne grene og træer, når der fældes/klippes,
idet de ligger i grøften og på kanten.
Som udgangspunkt, også fordi der nogle steder falder grene i grøfter, når nabogrundejeren
klipper/fælder egen beplantning, og også fordi grøfter og kanaler skal være tilgængelige for
oprensning, så er det grundejerforeningen, der selv skal bortskaffe.

5. Indkomne forslag til dagsorden
Der er ikke indkommet forslag
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2016
2017
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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 2020

X
X
X
X
X
X
X
X

Grundejerforeningen Kirkehøj er vært for mødet, der afholdes den 22. februar 2020.
7. Eventuelt
Det er et stort ønske, at stien langs Kosig Grundejerforening videreføres på den anden side af
Sønderbyvej til Legeland og Kirkehøjvej (Festivalpladsen). John G. Christensen oplyste, at en sti
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koster ca. 1 mill kr. pr km. At kommunen ikke har pengene hertil. Men hvis man kommer med et
oplæg om at lægge jord til, så vil man se på det. Kan sende noget til ham. Da stien skal være på
Legelands jord, vil der være oplagt at involvere dem.
Falen har årligt et møde med borgmesteren, hvor de vil tage det med.
Alle mente, at der var en god idé at oprette en mailadresseliste på formændene i de forskellige
grundejerforeninger. Ansvarlig må være værten for det kommende års fællesmøde, idet det er
denne, der skal indkalde til mødet. Sker der et formandsskifte efter sidste afholdt møde, skal den
pågældende grundejerforening derfor meddele den aktuelle vært mailadressen på den nye
formand.

Preben Rechnagel
Grundejerforeningen Bork Havn af 1978
Referent
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