Fælles formandsmøde i Bork Hallen 2022
Dato: 19. februar 2022.
Fremmødte:

Frank Kristiansen
Poul-Erik Hansen
Thomas Thomsen
Bjarne Eggert Nielsen
Gitte
Lars Nissen
Bent Kjærgaard
Bjarne Karstensen
Jette Nyholm
Jens Otto Spliid
Jørgen Truckmann
Henrik Bruun
Kaj Bloch Jensen
Hans A. Schmidt

Lærke- Spurve og Vibevænget
Falen af 1973
do.
Strandvænget Bork Havn
do.
Kirkehøj
Bork Hytteby
Bork Hytteby
Bork Havn af 1978
Nr. Bork Strand af 1967
do.
Kosig
do.
RFS. Forsyning

Fraværende:
med afbud

Jens Medum
Ole Nyholm
Ivan Thesberg
Hans Pedersen
Aage Siig Christensen
Niels Jørgen Madsen

Lærke- Spurve og Vibevænget
Ringkøbing Skjern Kommune (Formand, Teknik og Miljø)
do.
do.
RFS. Forsyning
Kosig Afvandingslaug

Fraværende: Formand
mgl. invitation Kurt Nørby
Formand
Hans Jørgen Siem
00

Blostervænget, Bork Havn
Bork Havn, Feriecenter Syd
Bork Havn
Afvandingslaug Nord for Kirkehøjvej

Velkomst: Frank bød velkommen og kunne orientere om at Jens Medum var fraværende
grundet sygdom. Frank foreslog en lille ændring af dagsordenen, så der blev startet med
en præsentationsrunde og derefter valg af ordstyrer, før punkt 1 på den ordinære dagsorden.

00a Valg af ordstyrer: Efter præsentationsrunden foreslog Frank at Poul-Erik blev ordstyrer.
Poul-Erik blev valgt uden indvendinger og takkede for valget.
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Godkendelse af referat fra sidste møde: Da der ikke var nogen spørgsmål eller kommentarer, blev referatet godkendt.
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Orientering fra Teknik og Miljø, RKSK: Der var ikke noget at orientere om, da alle deltagere fra RKSK havde meldt afbud. Poul-Erik foreslog dog, at genoptage punktet på et
kommende Borgmestermøde.
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Orientering fra Forsyningen, RFS v. Hans A. Schmidt: Hans kunne orientere om at
der, fra Forsyningens side ikke var sket så meget omkring spildevands-kloakken og badevandet siden 2019. For Spildevand havde Hans medbragt en opgørelse over vandforbruget, sammenholdt med afledte spildevandsmængder for 2021, som han delte ud til deltagerne. Ligeledes blev der udleveret et kort over Bork Havn, hvorpå man kunne orientere
sig om placeringen af de enkelte målepunkter samt hvilken geografi målepunktet dækker.
RFS målsætning er at mængden af uvedkommende vand, maks. må være 2 x vandforbruget og dette mål er opfyldt. Ved et enkelt målested er mængderne dog usikre, så her arbejdes der på at skabe valide data. For Badevandet kunne Hans fortælle at der siden
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2017 ikke har været udledt overskydende spildevand i Ringkøbing Fjord i badesæsonen.
RFS har i den kommende tid prioriteret Bork Havn lav, da der er langt større udfordringer
andre steder i Kommunen. Prioriteringen skal ses i lyset af at udledningen af Spildevand
ligger indenfor RFS målsætning og der ikke sker udledning af spildevand i badesæsonen.
Efter gennemgangen fra Hans A Schmidt, startede en debat omkring badevandskvaliteten
i Fjorden og hvor langt man var med at finde kilderne til forureningen. Ifølge RFS viste
målinger fra udløb ved Kosig (Bork Havn), at der ikke siden 2018 har været nævneværdige problemer. Den store forurening kommer stadig fra Lydum Å, som er det vandløb hvortil Nørre Nebel udpumper overskydende spildevand. Hans mente dog at det omfattende
kloakarbejde i Nørre Nebel på lidt længere sigt ville resultere i en væsentlig forbedring af
vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord. Forbedringen må dog vente lidt endnu, da arbejdet
først forventes afsluttet i 2025.
Der blev spurgt til om Kommunen kunne pålægge at kloak separere, men det kan den kun
hvis kloakanlægget er direkte ulovligt.
Der blev også spurgt til om tidligere påbud i Bork Havn var blevet fulgt. Hertil svarede
Hans, at der var et enkelt tilfælde der var blevet politianmeldt, men ellers var alle øvrige
påbud blevet fulgt.
Jens Otto Spliid spurgte direkte til Coli tallene i Ringkøbing Fjord. Hans kunne oplyse at EColi tallene i 2021 ikke var overholdt. Kravet er mindre end 100 enheder pr. x ml. vand,
men tallene for Ringkøbing Fjord var 850. RFS fastholder dog en tro på at tallene vil blive
væsentlig forbedret i takt med at Nørre Nebel færdiggør deres kloak projekt.
Frank spurgte om der var en dialog mellem Varde Kommune og Ringkøbing Skjern Kommune om problemet, men det kunne Hans ikke med sikkerhed sige. Da Kommunen ikke
var til stede kunne vi ikke komme spørgsmålet nærmere.
Bjarne Eggert havde et problem med grundvandet omkring Strandvænget 26-28. Hans
skrev det ned og lovede at undersøge sagen og vende tilbage.
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Seneste nyt fra Kosig afvandingslaug v. Poul-Erik Hansen: Poul-Erik kunne fortælle
at alle grøfter og kanaler, med nogle få undtagelser var blevet renset op. I pumpehuset
var pumpe nr. 2 blevet skiftet sidste år og dermed er begge pumper skiftet og klar til at
virke i mange år frem.
Henrik Bruun spurgte til et problem med opstuvende vand ved Duevænget og Bent Kjærgaard kunne fortælle om et lignende problem ved Hyttebyen. Begge steder resulterer problemerne i at overskydende vand ikke kan løbe frem til pumpehuset. Poul-Erik var bekendt
med problemet, men der var et udestående omkring økonomi, som skulle klares i forbindelse med en løsning.
Poul-Erik opfordrede alle deltagere, til jævnligt at medbringe en rive når de var ude at gå,
så vi alle kunne hjælpe til med at fjerne affald der kan stoppe kanalerne.
Jette var meget tilfreds med arbejdet fra Afvandingslauget og takkede Poul-Erik for det
gode samarbejde han var med til at skabe.
Der blev spurgt til hvem der renser kloakken, hvortil svaret var at det er Kommunens opgave. Oprensning af grøfter klares af Uhrenholt Maskinstation fra Tarm.
Poul-Erik sluttede af med at fortælle at der er Generalforsamling i Afvandingslauget den 4.
marts 2022.
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Indkomne forslag til dagsorden:
Emne fremsendt af Nr. Bork Strand Grundejerforening v. Jens Otto Spliid.
1. Biodiversitet.
græsset?

- Grønne arealer med græs – bliver det klippet – hvor tit – fjernes
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Jens Otto fremlagde emnet og efter en god debat konkluderede Jens Otto at der var
flere måder at løse opgaven på. Han takkede for de gode råd og forslag.
2. Blomsterstriber. -

Har nogen erfaring med etablering af blomsterstriber?

Ligeledes her, var der forskellige forslag, men gennemgående for de fleste var, at
det ikke var muligt at skabe et godt resultat uden at bruge gift, og så var ideen med
det grønne sat lidt til side. Konklusionen var at ideen måtte modnes noget mere.
3. Genbrugspladsen Sønderbyvej. - Er der tanker om ændring af åbningstider? –
f.eks. søndagsåbent til glæde for sommerhusejere.
Hertil kunne Poul-Erik sige at emnet allerede var løftet overfor Kommunen. På det
kommende Borgmestermøde, kunne man overveje at løfte emnet endnu engang.
Emne fremsendt af Strandvænget Grundejerforening v. Bjarne Eggert Nielsen.
Affald. - Hvad gør de forskellige grundejerforeninger med deres affaldsposer ved
legepladser?
Alle var enige om at affald på legepladser var en udfordring. Poul-Erik kunne fortælle
at de havde investeret i mindre 25 liter beholdere og det havde haft stor positiv effekt, da de ikke længere oplevede husholdnings skraldeposer i affaldsstativet.
Emne fremsendt af Kirkehøj Grundejerforening v. Lars Nissen.
Vandkvalitet i fjorden.
den?

- Hvad er status på forbedring af vandkvaliteten i fjor-

Emnet var behandlet under punkt 03 fra Forsyningen.
Emne fremsendt af Falen Grundejerforening af 1973 v. Poul-Erik Hansen.
Ny sti ved Falenvej. - Falen Grundejerforening vedtog på sin Generalforsamling
d. 30.10.21, under betingelse af at alle Grundejerforeninger ved Bork Havn bidrager
økonomisk ved udførelsen, at arbejde videre med planlægningen af etableringen af
en sti fra Sønderbyvej til Bork Legeland (ca. 500m).
N.P. fra Bork Legeland, vil lægge jord til stien og Ringkøbing Skjern Kommune, vil
levere det grus materiale der skal til stien. Falen Grundejerforening ønsker en tilbagemelding på mødet, med hensyn til om der skal arbejdes videre med projektet.
Efter præsentation af projektet, var der et stort flertal for, at projektet var en god
ide. Man ønskede dog, at de sidste 100m op til Kirkehøjvej også skulle med i projektet. Det var ligeledes et gennemgående ønske, at der blev udarbejdet en økonomisk
ramme samt en skitse af projektet. Man enedes om, at alle foreninger skulle præsentere ideen på deres kommende generalforsamling. Der var dog ingen der kunne
give tilsagn om noget, før projektet var mere gennemarbejdet, med en økonomisk
ramme og en skitse. Når et mere gennemarbejdet materiale er klar, skal projektet
præsenteres på generalforsamlingerne og først derefter vil der kunne komme noget
konkret fra grundejerforeningerne.
Efter en god debat enedes alle om at fortsætte projektet i 2 spor. Et spor hvor Falen
Grundejerforening arbejder videre med planlægning af projektet samt et spor hvor
der nedsættes en lille arbejdsgruppe der skal have fokus på at søge midler ved for-
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skellige fonde. Henrik Bruun var villig til sammen med Poul-Erik Hansen at deltage i
arbejdsgruppen. Der kom ikke flere tilsagn. Da der som minimum mangler en person
til arbejdsgruppen, vil jeg opfordre alle til at overveje om de har mulighed for at bidrage. Jeg foreslår, at man kontakter Poul-Erik for nærmere aftale.
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Ansvarlig for afholdelse af møde i 2023:
Strandvænget Grundejerforening er vært for næste møde, der afholdes i 2023.
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Eventuelt: Generel glæde over vi igen kunne mødes. Ellers ingen emner under eventuelt.

Februar 2022.
Frank Kristiansen
Lærke- Spurve- og Vibevænget Grundejerforening

4

