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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2022
Tid: fredag d. 04. marts 2022, kl. 19:30
Sted: Bork Kro, Lydumvej 2, 6893 Hemmet

Annonce indrykket i Vesterhavsposten d. 16. februar 2022
Den ordinære Generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel, blev oplyst på
Generalforsamlingen d. 18. juni 2021
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigenten konstaterer om Generalforsamlingen er lovligt indkaldt
Valg af dirigent: Poul-Erik Hansen
Forsamlingen godkendte den lovlige indvarslede Generalforsamling
Valg af referent: Poul-Erik Hansen
Valg af stemmetællere, hvis der måtte blive behov herfor:
2. Bestyrelsens beretning:
Ved formand Niels Jørgen S. Madsen.
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 i flere grundejerforeninger.
Sidste ordinære Generalforsamling blev afholdt d. 18. juni 2021 på Restaurant
Panorama, med forudgående møde med grundejerforeningerne og
Borgmester Hans Østergaard.
D. 02. december 2021 afholdtes en besigtigelse af pumpehus, 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 kasserer Mieke Terra-Hartog samt to drifts tilsynsførende
for pumpehuset på Bork Kro.
Besigtigelsen mundede ud i, at den nye pumpe i pumpehuset fungerer efter
hensigten samt tilfredshed med oprensningen af kanaler og grøfter.

1

LANDVINDINGSLAGET KOSIG
Formand: Niels Jørgen S. Madsen, Anerbjergvej 48, Sdr. Bork 6893 Hemmet
Tlf: 40 40 64 67 Mail: njm@bbsyd.dk
CVR NR: 39244810

Oprensningen af kanaler og grøfter, kom desværre lidt sent i gang i efteråret
2021, med det til følge at der skete en misforståelse med hensyn til
oprensningen af grøfterne på Kosigvænget, Tranevænget samt en enkelt grøft
på Horsfold.
Grøften på Horsfold er oprenset, Kosigvænget og Tranevænget vil blive
oprenset her i foråret, når det er muligt at færdes på grøftekanterne.
Desværre oplever vi lige nu at der falder ret store vandmængder, som
medfører at området bærer præg af vandmængderne på landbrugsjord og i
sommerhusområderne.
Bestyrelsen vedtog at rette henvendelse til entreprenørerne for oprensningen
af kanaler og grøfter, med henstilling om at opgaven udføres inden udgangen
af september måned, samt at oprensningen ikke udføres i uger med
helligdage, højsæsonen for afholdelse af sommerferie og efterårsferien.
D. 10. februar 2022 afholdte bestyrelse et møde for gennemgang af revideret
regnskab, budget for året 2022 samt fastsættelsen af kontingentet.
I budgettet for 2022, afsættes midler til reparation af en beskadiget
drænledning ved Magårdevej, på en ledning fra landbrugsjord, skaden
medfører utilsigtet sandtilførsel,
Kanalen mellem Bork Hytteby, Blomstervænget og Sydmarken, samt
kanalgennemføringen ved Falenvej og Nordmarken, vil være et fokuspunkt for
bestyrelsen i året 2022.
D. 19. februar 2022 afholdte grundejerforeninger ved Bork Havn et
fællesmøde, med deltagelsen af Poul-Erik Hansen, som Lanvindingslagets
repræsentant, samt Hans A. Schmidt, Forsyningen Ringkøbing Skjern
Kommune.

Til afslutning kan det oplyses at næste ordinær Generalforsamling, afholdes d.
03. marts 2023, kl. 19:30 på Bork Kro.
Der skal lyde en tak til bestyrelsen, tilsynsførende og samarbejdes partnere,
for et konstruktivt og godt samarbejde.
En debat fandt sted blandt forsamlingen, med replik fra formanden.
Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
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3. Godkendelse af det reviderede regnskab for året 2021:
Ved formanden
Forsamlingen godkendte enstemmigt det reviderede regnskab
4. Forelæggelse af budget for året 2022:
Ved formanden
Der forventes ikke større udgifter i året 2022, ud over en eventuel reparation
af rørledningen på Magårdevej.
Budgettet blev taget til efterretning
5. Forslag til kontingent for året 2022:
Ved formanden
Kontingentet for 2023, nedsættes med kr. 4,00 pr part, ud fra at
kassebeholdningen er passende
Blev taget til efterretning af forsamlingen
6. Indkomne forslag:
Punkter til dagsordenen, som ønskes behandlet af Generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde d. 15. februar 2022
Der var ikke modtaget nogen forsalg
7. Valg af bestyrelsesmedlem og stedfortræder:
Bestyrelsen består af 4 medlemmer
1tilsynsførende udpeges af Ringkøbing Skjern Kommune
1 vælges på Generalforsamlingen, for to år ad gangen, i fællesskab af de i
laget hjemmehørende grundejerforeninger
2 vælges, for to år ad gangen, blandt landbrugsområdets interessenter
For de valgte bestyrelsesmedlemmer, vælges der desuden personlige
stedfortrædere
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine
medlemmer
Bestyrelsen består af:
Formand: Niels Jørgen S. Madsen, valgt i 2019 af landbrugsområdets
interessenter
Niels Jørgen S. Madsen er ikke på valg
Kasserer: Mieke Terra-Hartog, valgt på Generalforsamlingen i 2020
Kassereren er villig til at modtage genvalg
Forsamlingen genvalgte Mieke Terra-Hartog
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Bestyrelsesmedlem: Poul-Erik Hansen Falen Grundejerforening af 1973 er
villig til at modtage genvalg, for en toårig periode
Forsamlingen genvalgte Poul-Erik Hansen
Tilsynsførende: Michael Jakobsen, indstilles af Ringkøbing Skjern Kommune
Taget til efterretning
8. Eventuelt:
Intet at berette om
Ordinært Generalforsamling i 2023 afholdes fredag d. 03. marts, kl. 19,30 på
Bork Kro.

Niels Jørgen S. Madsen
Formand

Poul-Erik Hansen
Dirigent

050322/peh
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