
Ordinær generalforsamling den 8. marts 2014

90 personer repræsenteret ved 51 lejligheder var til stede + 3 fuldmagter.

 

Formand Kristian Kristensen byder velkommen og præsenterer bestyrelsen.

 

Pkt. 1. Hans Henrik Stephensen blev valgt som dirigent.

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning blev gennemgået af formand Kristian Kristensen

"Bestyrelsens beretning d. 8. marts 2014 

2013 har været et pragtfuldt år med fantastisk sommervejr.

I udlejningen har der været en stigning, turisterne nyder at være her.

Det er dejlig vi har et feriecenter, vi kan være stolte af.

Vi er ved at have et opdateret feriecenter. I årets løb har der ikke været de store 

investeringer. Vi har fået ny hoppepude ved centeret, to nye net på trampolinerne i 

Nord, ny vaskemaskine og mere bordplads i aktivetetsrummet, så der nu er god plads 

at til sortere vasketøj.

Sternen i Syd er blevet beklædt med zink. Arbejdet er afsluttet, men der er dog nogle 

ting vi lige skal have vendt med blikkenslageren. Jørgen Jespersen har stået for 

koordineringen af arbejdet.

I foråret havde vi 3 arbejdsdage. Bedene i Syd blev ryddet for træer, der blev kørt 

jord på og sået græs. I Nord blev bedene ryddet for buske, og der er lagt skærv på.

Arne planter nye træer efter behov. På de 3 arbejdsdage blev der bare knoklet. 



I efteråret havde vi atter 2 arbejdsdage, hvor vi drænede ved H og I blokkene. Gamle 

legeredskaber blev fjernet og andet ting blev renoveret. Der blev fyldt op med nyt 

sand i sandkasserne. 

I Nord er der lavet en jordvold ud mod cykelstien, for at markere, at lege-pladsen er 

privat område. Der skal også plantes nogle buske.

Der blev lavet hylder i cykelskuret, hvor ejerne kan opbevare deres parasoller om 

vinteren. Vi vil opfordre til, at der er en parasol ved hver lejlighed.

Vi vil fra bestyrelsen sige en stor tak til de ejere, der kom og hjalp. Hvis der er flere, 

der har lyst, så meld jer. Vi har det rigtig hyggelig sammen og får snakket om mange 

ting, bl.a. vores feriecenter. Vi fik mange gode ting lavet på de arbejdsdage.

TV og internet kører rigtig godt og lejere er utrolig glade for det. Det lever op til den 

indtægt, som vi kom med sidste år, hvilket også fremgår af regnskabet. 

På sidste års generalforsamling nævnte vi, at der ville blive etableret nye molokker til 

affald. De er ikke etableret endnu. Vi har anvist nogle steder til placering, hvorefter 

kommunen iværksætter arbejdet.

Badeland

Der bliver fornyet hen ad vejen. Nye pumper, ny styring af ventilation, nye toiletter i 

omklædningsrum. Fliserne i badecentret er glatte og vi undersøger, om man kan 

smøre noget på, eller om der skal lægges nye skridsikre flise.  

Arne har taget solariet væk og indrettet rummet til kontor.  Nu er der blevet 

gennemgang fra badelandet til teknikrummet, og der betyder meget i dagligdagen.

Nu syntes vi lige det hele gik så godt. Så her midt i januar ringer Arne og siger: ”Vi 

bruger alt for meget vand i den store bassin, vi bliver nødt til at lukke den.”



Og der bliver arbejdet på højtryk for at finde utætheden. Når vi finder utætheden, kan 

det være, at vi slår to fluer med et smæk, for vi har haft mistanke om, at vi brugte for 

meget vand. 

Det er godt at vi har en god forsikring at gøre brug af, når der sker sådanne ting.

Klimaet ændrer sig. Vi får mere storm og større nedbørsmængder med flere 

oversvømmelser. Her i Bork mærkede vi stormen. Vi fik væltet stakitter og zink 

inddækning over mellem-murene røg af.

Forsikringen har erstattet de fleste af de ting, men samtidig må vi desværre 

konstatere, at skaderne faktisk skyldes dårlig vedligeholdelse. Skruerne på 

zinkinddækningen er mange steder tæret væk og beslagene på stakittet er også tæret 

væk eller gået løs. Vi har tidligere skrevet på vores hjemmeside, at vi skulle få de 

skruer i zink inddækningen skiftet ud med rustfri skruer.

Og så er der vand, der trænger ind ved vinduespartierne på grund af, at fugerne enten 

er utætte eller mangler.

Derfor lægger vi op til nye retningslinjer omkring vedligeholdelse, som det kan ses 

på dagsordenen. For kører vi bare derud ad, vil forsikringen stige voldsomt. Vi skal 

passe på vores forsikringsselskab, vi har en god forsikring. Vi har lagt policen ud på 

vores hjemmeside, så kan I se, hvad der er dækning for.

Der er stakitter, der er ved at trænge til maling - især de vandrette flader. Flere steder 

trænger terrassemøblerne også til maling. I 2010 vedtog vi at der blev udleveret 

maling hver tredje år til maling af stakittet, men vi vurderer, at det kan klares med 

reparation i år.

Så er der nogle terrasser der ligger for lave. Få dem nu lagt om! Vi kan ikke byde 

vore gæster det vandsjapperi. 



På sidste års ekstraordinære generalforsamling blev der nedsat en center-gruppe, som 

skulle finde på nye ting i bade- og aktivitetscentret. Det er Jørgen Jespersen fra 

bestyrelsen, der samler trådene her. - Han kommer med en beretning derfra.

Der blev også foreslået på den ekstraordinære generalforsamling, at man laver en 

opsparing i en pulje til nye fremtidige aktiviteter – fx: renovering af badecentret eller 

nye aktiviteter for vores feriecenter, så det bliver ved med at være attraktivt og 

spændende at komme hertil.  

Dette kræver en lille vedtægtsændring, som også kan ses i dagsordenen.

Her pr. januar har vores revisor Peter Østergård overdraget sin andel til 

Per Kristensen, som har været medejer de sidste fire år. Firmaet kører videre uændret 

og Peter er med, indtil det er kørt ind sammen med den nye ejer.        

I forbindelse med denne ændring besluttede vi også at få vores domænenavn Bork 

Havn Feriecenter flyttet, så det nu er grundejerforeningen der har rettighederne. 

Vi har også valgt en ny udbyder One.com og et andet koncept, så det nu også bliver 

tilpasset smartphones og tablets. Hjemmesiden får 8 områder, som man kan klikke 

ind på for nærmere oplysninger.

Vi vil dog stadig sende informationer ud via mails, når der sker noget. 

I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis der er spørgsmål."

 

Der var følgende tilføjelser til beretningen:

Der gøres forsøg med at lægge skridsikkert lag i badelandet. Det sker i uge 12, når 

bassinet er lukket pga. reparation af utæthed i bassinet. 



Af hensyn til bl.a. forsikringsselskabet opfordres ejerne til at være obs. på at udføre 

almindelig vedligehold af lejlighederne. 

Kr. har fået tilbud hjem på maling til stakit og havemøbler.

Mht. fremtiden: hvad er det, vi vil? - Aktivitetscentret ønskes større. Gerne nogle 

gratis aktiviteter. Badelandsgruppen har mange gode ideer, vi mangler bare nogle 

penge! 

 

Herefter fremlagde Jørgen Jespersen sin beretning fra badelandsgruppen.

 

Bemærkninger til beretningen.

H4:Kan ikke forstå hvorfor hun skal male sine havemøbler grønne.

O2:Ang. maling. Jeg har en halv spandfuld endnu.  

Svar H4: Der er ikke krav om, at man skal male sine havemøbler grønne – de skal 

bare se flotte ud. Der er heller ikke krav om, at det skal være en bestemt slags 

havemøbler.

Svar O2: Hvis man har maling til rest, er der ikke krav om, at man skal købe nyt. 

Bestyrelsens hensigt er alene at købe billigt ind.

L 4:God ide at forny badeland med børnebassin, spa og aktivitetsrum.

I 3: Svær balance. Hvis ejerudgifterne bliver for store, bliver det endnu sværere at 

sælge.

L 4:Udlejen er afhængig af et godt badeland. 

E 3:Der er kun brug for et lille børnebassin. Vi skal sørge for, at fællesudgifterne ikke 

bliver for store.



L 4:Jo bedre faciliteter, jo bedre udlejning.

O 6: Fremragende, at der bliver arbejdet på at samle penge og derefter bruge dem. – 

Fint med det lille badeland. Det er tidligere besluttet, at droppe det store badeland.

D 6:Der er flere, der er faldet i badelandet! På tide, der bliver gjort noget. Godt med 

gelænder. 

Poul R. svarede, at der kommer ny belægning på i uge 12, som forsøg.

Vi skal dog være opmærksomme på, at det nuværende gulv er godkendt. Hvis der 

kommer en gulvbelægning med en meget ru overflade, kan det give problemer med 

rengøring og dermed KIM tallet.

 

Beretning godkendt.

 

Pkt. 3. Aflæggelse af rev. regnskab ved Per Kristensen, revisor. 

Regnskabet er sendt ud til ejerne på forhånd.

Per: det er bestyrelsens arbejde at sørge for, at der er balance i regnskabet.

N 3En afskrivning på 75 år er lang tid. 

Per: 75 år på bygninger er ok. Måske rigeligt på selve badelandet.        

O 3:Er der nogen, der rejser fra gæld i huset? 

Ang. skyldige beløb. Der er 137 ejere og et skyldigt beløb på 76.000 kr.  Husk, det er 

en forening med fælles interesse. Revisionen gør, hvad de kan for at inddrive beløbet. 

L 4:Hvad er det for penge?

Per:Det er forskellige ting.



A 4 Hvorfor sender I regningen til min bror? 

Per: Vi kan kun reagere efter de oplysninger, vi har fået. 

Der kommer brev ud til alle ejere, mhp. opdatering af oplysninger.

 

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014 ved Per Kristensen. 

Budgettet er lagt ud fra bestyrelsens oplæg. Vedligeholdelsesfondet skulle gerne 

vokse.

Der er fremlagt 2 budgetter, men vi kan kun vedtage budget 1, da det kræver en 

vedtægtsændring at godkende budget 2. Denne kan ikke vedtages, da der ikke er 92 

stemmeberettige til stede.

O 6:Det er ærgerligt, at vi ikke får vedtaget budget 2.

Per: bestyrelsen kan godt sige, at vi godt vil målrette en del af indbetalingen til en 

konto som er målrettet vedligeholdelse og/eller udvidelse.

O 6:Vi kan ikke stå og vente på, at 2/3 af medlemmerne møder op til 

generalforsamlingen

Per: Man kunne overveje vedtægtsændring, så man eksempelvis siger, at nyt kan 

vedtages ved 2/3 af de fremmødte.

D 2:Farligt, hvis man vedtager med 2/3 af de fremmødte, man tilgodeser ikke 

mindretallet.

B 3:Man skal absolut arbejde på at modernisere reglerne.

Hans Henrik – bestyrelsen vil gerne arbejde på det.

 

Budget 1 godkendt



 

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent

Ordstyreren konstaterede, at da kontingentet er fastsat, går vi videre til næste punkt.

 

Pkt. 6. Forslag til vedtægtsændring

Kan ikke vedtages, da der ikke er 92 stemmeberettige til stede.

 

Pkt. 7. Retningslinjer for vedligeholdelse – er tilsendt sammen med indkaldelsen.

Hans R præciserer pkt. for pkt. hvad ejerne er forpligtet til at ordne/vedligeholde og 

hvad bestyrelsen tager sig af.

D 2: Varmepumperne, hvad med dem?

Hans: Det hører under energibesparende udstyr.

C 3: Godt at få præciseret de ting, der stort set fungerer i forvejen. 

D 3: Vedr. depotrum. Nogle er lavet dårligt – specielt af håndværkere.

B 6: Jeg er så glad for mine gamle fliser.

Ordstyreren svarede: Der er steder, hvor de ligger skævt osv. og her skal de 

selvfølgelig lægges om.

 

B 6: Spørgsmål omkring vedligeholdelse af taget og hvem der skal betale evt. skader.

Hans R. præciserede at simpel vedligeholdelse, fx udskiftning af en knækket tagsten 

ordnes og betales af grundejerforeningen. Det har vi altid gjort og vil fortsat gøre. 



Hvis der opstår større skader, er det en vurderingssag, hvem der skal betale.

 

Carl Skallerup er overbevist om, at man på et tidspunkt har vedtaget, at taget hører 

under fællesudgifterne.

Hans R. nævnte, at han har læst samtlige referater igennem fra tidligere 

generalforsamlinger og her står der ingen steder, at taget hører under fællesudgifter, 

men det er nævnt, at der bør indbetales et beløb til en fond, som kan være 

medfinansierende ved evt. udskiftning af hele taget.

 

F 4:Det er cementtag og efter 50 år knækker det.

Ordstyreren: Problemet er ikke så stort, når der ikke er flere skader.

 

E 1: Kan grundejerforeningen købe den hvide maling til vinduerne?

Kristian svarede, at han køber maling.

 

Efter denne debat blev bestyrelsens forslag til retningslinjer godkendt.

 

Pkt. 8.Forslag fra N 7 - Finn P.

Reparation/udskiftning af tag, tagrender og nedløb afholdes af fælles-udgifterne. - Er 

tilsendt sammen med indkaldelsen.

R 4: Hvad er det, vi snakker om? Er det huller, altså vedligehold, så er det den enkelte 

ejer der betaler. Hvis man skifter hele taget hele taget, er der nye regulativer.



I 3: Er det ikke korrekt, at bestyrelsen kan bestemme at reparere småskader?

O 6: Foreslår, at vi siger nej til forslaget og evt. tager sagkyndig bistand hvis taget 

skal udskiftes.

Bestyrelsen svarede, at det var en god ide med en uvildig vurdering. Ud fra 

vurderingen tages der stilling til, om der skal foretages udskiftning af hele taget på 

blokken, eller der kan nøjes med en reparation.  

Ordstyreren konkluderede, at almindelig vedligeholdelse af taget hører til 

fællesudgifterne. Større reparationer er overordnet set ejerens ansvar og pågældende 

må derfor afholde udgiften, dog ud fra en saglig vurdering. 

Det samme gælder for evt. følgeskader. 

 

Pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Poul Rasmussen M3 – genvalgt

Hans Rosbjerg P6 – genvalgt

Jørgen Jespersen E7 – genvalgt

 

Pkt. 10. Valg af suppleanter

Nord: Finn Pedersen N7 – genvalgt

Syd:Kurt Nørby G6 – genvalgt

 

Pkt. 11. Valg af revisor 

Frank Nielsen F6 – genvalgt



 

Pkt. 12. Valg af revisorsuppleant

Torben Fuglsang O3 – genvalgt

 

Evt. 

Per Kristensen gør opmærksom på, at revisoren kun kan bruge de oplysninger man 

har. Er der fejl, må den enkelte selv rette. – Der kan blive problemer med betaling af 

3.kvartal pga. ændringer ved Nets.

 

Jørgen Jespersen. Rapporterede om sternprojektet. 

Pape. Der må arbejdes videre med blikkenslageren, om at få det bragt i orden.

Konklusion: Brev til alle i Syd, hvor man beder ejerne om at tage stilling. 

Vi skal have sagen lukket nu.

 

N 7-H 8: Hvem skal fuge endegavlene?

Det er ejeren, der står for det.

E 9:Hvad med at opfordre Danland til at sætte parasoller op ved alle lejligheder?

J 7:Vi mangler lys!

Kristian svarede at vi arbejder på det, evt. med en anden løsning for placering af lys.

Poul R. – sikringer springer, kabler skal skiftes ud. 

---------



Ivan orienterede fra Danland omkring udlejning m.m.

Ringkøbing- Skjern Museum fortalte om deres tilbud til feriegæsterne.

---------

Ordstyreren takkede af. 

Kristian takker for deltagelse, bestyrelsen, Arne osv.

 

Referat

Trine Rask og Hans Rosbjerg

 


