
Ordinær generalforsamling den 7. marts 2015
94 personer repræsenteret ved 57 lejligheder + 2 fuldmagter.

 

Formand Kristian Kristensen bød velkommen.

 

1. Hans Henrik Stephansen blev valgt som dirigent.

    Ordstyreren bad generalforsamlingen godkende, at Kristian Kristensen deltog i 

generalforsamlingen, selvom han pr. 1. marts har overdraget sin ferielejlighed J4 til 

datteren.

    Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Kristian Kristensen 

2014 var en fantastisk sommer helt igennem.

Er det mon det, der er skyld i, at vi ikke har haft så god en udlejning i 2014 eller er 

det fordi folk har været mere ude ved stranden eller hvad?? Vi ser frem til en bedre 

udlejning i 2015.

Standarden på vort feriecenter, er ved at være på et højt niveau. 

I området i Bork sker der også mange fornyelser. Blandt andet ny hjertesti og cykelsti 

langs fjorden og en ny minigolfbane er blevet anlagt.

Arbejdsdage har vi ikke haft så mange af i år. Der har ikke været de store gøremål. 

Før jul fik vi endelig de nye molokker etableret, det tog lidt tid inden vi fik grønt lys 

for at stille dem op i Syd. 



Det var vore nabogrundejere der protesterede over, at de skulle ligge på den side af 

vejen.

Heldigvis skar kommunen igennem. De står rigtig godt der og alle kan have glæde af 

dem. Arne har fjernet de gamle affaldssteder. Det ser rigtig godt ud, det har pyntet på 

området.

Vores udendørs belysning i Nord er kaput. Det er i en dårlig forfatning med overgang. 

Det er gravet over så mange gange, samledåserne går der fugt i. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at trække nye ledninger og lamper i Nord. Vi har fået en 

fast pris på det hele i nord til 75.000 kr. I Syd går det endnu, så det venter vi med, der 

er prisen 67.000 kr.

På sidste års generalforsamling gav jeg udtryk for at internet og tv kørte rigtig godt. 

Det har ikke holdt helt stik i 2014. Det har givet søvnløse nætter for mange, siden vi 

fik de nye bokse installeret.  

Især for Arne, Ivan og Poul. De er blevet ringet op i tide og utide. Desværre i nogle 

tilfælde endda med ubehagelige opringninger og mails. Det er ikke rimeligt at 

behandle medarbejdere og bestyrelse på den måde!!

Havde det så bare været i Bork, vi havde haft alle de problemer. Nej - det var i hele 

Stofas kundekreds. Selv om der var nogen, der mente, at det kun var Bork Havn 

Feriecenter. 

Heldigvis kører det teknisk fint, og Stofa arbejder på at løse problemerne omkring 

afregningen med grundejerforeningen. 

Vi har sendt mail rundt, da vi fik meldinger om, at nogle ejere har fået tilsendt 

regning direkte. Vores regnskabsfører Per Kristensen er sat på opgaven.

 



Badelandet

Badelandet er blevet rentabelt. Forstået på den måde, at vi har sparet mange penge på 

det årlige vandforbrug, ved at vi fik hullerne stoppet i tilførslen til bassinet. 

Gulvet i badelandet - Arne har behandlet fliserne med et skridsikkert lag, så det skulle 

være mere sikkert og det har hjulpet. 

Vandrutsjebanen var der revner i nogle steder og den var slidt i bunden. Arne har 

gode forbindelser, så vi fik en ny til noget under halv pris. Rigtig flot og god. 

Hele centerbygningen er blevet omfuget, - det er også planen at tagrenderne og stern 

skal skiftes ud.

Legetårnet og gyngen ved badelandet trænger til udskiftning, der bliver sat en ny 

gynge op her til foråret.  Vi indkalder til en arbejdsdag.

 

På hjemmesiden har vi oplyst og påpeget, at man skal sørge for at vedligeholde 

ferielejligheden. På generalforsamlingen i 2014 blev der vedtaget nogle retningslinjer. 

Disse er tidligere sendt rundt på mail, men er også vedhæftet som bilag til 

indkaldelsen i dag.

Bestyrelsen har i september været en tur rundt og besigtiget lejlighederne og vi 

noterede hvilke ting, der trængte til reparation. 

På hjemmesiden under ”Bygninger” kan I læse nærmere.

Hans har udarbejdet en oversigtsliste, så vi kan følge op på det i 2015. Nogle ejere 

har dog fået besked direkte. Listen er ikke sendt rundt til ejerne, da vi vurderer, at den 

ikke bør være offentlig.



I den sammenhæng vil vi endnu engang gøre opmærksom på, at forsikringen ikke 

dækker skader, som skyldes manglende vedligeholdelse – som fx zink-inddækning, 

der blæser af i stormvejr.

Zinkbeklædningen i Syd er ikke helt på plads endnu. Jørgen vil aflægge en beretning 

herom.

 

Jeg har solgt min ferielejlighed til min datter Hanne og hendes mand Peder Clausen.

Jeg vil derfor sige stor tak til alle ejere for den tillid I har vist mig i de 13 år, jeg har 

været i bestyrelsen, hvoraf de 9 år har været som formand. 

Der har været udfordringer, det har været utrolig spændende at arbejde med. Jeg vil 

sige tak for de gode samtaler, jeg har haft med mange af jer. Tak for alle mails, om så 

det har været godt eller skidt.  Heldigvis var langt de fleste konstruktive og positive 

mails.

Jeg vil endnu engang sige tak og al lykke og held fremover for Bork Havn 

Feriecenter.

-----------

Som nævnt i beretningen udtræder Kristian af bestyrelsen og takkede derfor ejerne 

for den gode dialog, han har haft med dem. Han takkede også bestyrelsen for det 

gode samarbejde og for deres arbejdsindsats på deres forskellige ansvarsområder. 

Ivan og Gitte fra Danland samt administrator Per Kristensen, fik også tak for 

samarbejdet og deres gode indsats. 

Kristian pointerede, at vores vicevært Arne Fonnesbech var uundværlig for ejerne og 

foreningen og gav ham stor ros.

 



Der var ingen tilføjelser eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev 
godkendt.

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab ved regnskabsfører Per Kristensen. 

Herunder orientering omkring Stofa.

Regnskabet var sendt ud til ejerne på forhånd.

Per K. redegjorde for et underskud på ca. 100.000 i forhold til budgettet.

Underskuddet skyldes primært 40.000 til Stofa, da TV 2 er blevet en betalingskanal, 

samt ekstra udgifter på fællesareal og i centerbygningen – fx er centerbygningen 

fuget om.

Varmeudgifterne er dog blevet mindre.

Indtægter ved internet lidt mindre end sidste år.

På PBS/Net-opdatering af stamdata, rettelse af opkrævninger mv., har der været 

problemer.

Specielt nye ejere har oplevet dette, da de ikke har fået opkrævninger.

Årsagen skyldes primært, at der er kommet regler omkring en 

”Hvidvaskningsprocedure”.

Opkrævning af 2. kvartal skulle gerne være helt i orden.

 

Orientering fra Stofa

Nicky Skovsbo fra Stofa deltog og orienterede om problemerne med sammenkøring 

af de 2 firmaer. 



Han startede med at give en uforbeholden undskyldning og beklagede meget hele 

forløbet og nævnte bl. a. indkøringen af boksene og dobbeltudsending af regninger, 

rykkere m.m.

Han nævnte, at det har været et landsdækkende problem, som har påvirket over 

25.000 kunder. 

Dagligt har de haft mellem 5000-6000 henvendelser og derfor den lange ventetid, 

hvis det overhovedet har været muligt at komme igennem.

Han opfordrede derfor til, at man ikke reagerede på tilsendte opkrævninger. De er 

blevet betalt via grundejerforeningen og der er en løsning på vej.

Nogle ejere har dog reageret på tilsendte regninger og indbetalt beløbet. Disse ejere 

bliver kontaktet af Per, som skal have kontooplysninger, hvorefter pengene bliver 

betalt tilbage til ejerne.

Stofa betaler revisionen for det ekstra arbejde. Stofa ville også kompensere 

grundejerforeningen (Arne) for det ekstra arbejde. 

Al vores kontakt til Stofa skal ske gennem Per Kristensen, da det vil lette hele 

forløbet.

Der kom flere spørgsmål og kommentarer fra salen – bl. a.:

C7 – Jens Andersen.  Hvad gør vi, når RKI bliver ved med at rykke? 

J8 – Irene. Giver et eksempel på Stofas uheldige optræden, da de også har det privat.

A1 – Inge. Hvad sker der angående lejefilm? Vi har ikke bestilt nogle.

A5 – vi overtog lejligheden for 3 år siden. Vi har ingen regning fået endnu.

Nicki beklager og undskylder endnu en gang og vil følge op på de nævnte eksempler.



Nicki: har man ønsker ud over fællesaftalen, kommer regningen hjem til den enkelte 

ejer.

Nicky: vi er opmærksomme på problemerne omkring leje af film, der kommer en 

løsning.

Hvis nogle er blevet noteret i RKI p.g.a. Stofa rykkere, bliver der fulgt op på det.

C7 nævnte også, at han har oplevet store problemer med internettet.

E5 – Poul skal have ros for det store arbejde han har ydet for at hjælpe ejerne i f. m. 

fjernsyns- og internetproblemerne. 

Nicky nævnte at samtlige husstande i Feriecentret får 2 måneders gratis abonnement.

----------------

Regnskabet godkendt.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015 ved Per Kristensen. 

Budgettet er lagt ud fra bestyrelsens oplæg. Vedligeholdelsesfondet skulle gerne 

vokse.

Uændrede kontingentindtægter. Svært at forudse, om der opstår udgiftskrævende 

situationer.

 

Budgettet godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent



Ordstyreren konstaterede, at da budgettet er lavet ud fra et kontingent på ca. 17.000,- 

er det reelt fastsat.

 

6. Opfølgning på retningslinjer for vedligeholdelse af lejlighederne. – Er tilsendt 

sammen med dagsordenen.

Hans Rosbjerg gennemgik retningslinjerne og præciserer pkt. for pkt. hvad ejerne er 

forpligtet til at ordne/vedligeholde og hvad bestyrelsen tager sig af.

Bestyrelsen har været en tur rundt og besigtige lejlighederne. Der er udarbejdet en 

liste med punkter der bør rettes eller skal rettes. Nogle ejere er bekendtgjort med 

mangler.

Listen kan ses hos Hans og Arne. Listen offentliggøres ikke – den sendes ikke rundt.

Hans gør specielt opmærksom på zinkinddækning, da den sidder løs mange steder. 

Hertil bemærkede A1 – der er skruer, der bare kan pilles ud.

Hans pointerede, at forsikringen ikke dækker skader, som skyldes manglende 

vedligeholdelse. Dette fremgår også af hjemmesiden – læs afsnittet ”Bygninger”

Hans gjorde også opmærksom på, at både stakit og vinduerne bag huset, skal males i 

år.

Solpaneler – overhold retningslinjerne! Algebekæmpelse på fliser, tag osv. ordnes 

fælles.

Der er lavet opslag til samtlige lejligheder omkring affald og placering af 

molokkerne.

Hans gennemgik hjemmesiden og fremhævede følgende sider, som det er vigtig at 

kigge ind på jævnligt: 



- Forsiden:Aktuelle og generelle oplysninger.

- Bestyrelsen:Ansvarsområder.

- Bygninger:Retningslinjer omkring vedligeholdelse.

- Internet og TV:Aktuelle opdateringer

- Fællesområder:Legepladser, cykelskur, depotrum m.m.

Der blev rejst spørgsmål omkring placering af varmepumpe. 

Poul R. svarede, at det er vedtaget, at blok A og R må have varmepumpen på 

bagsiden.

A1 – varmepumper larmer ikke. Bestyrelsen skal opdatere de gamle regler!

Ordstyreren foreslog at evt. ændring af beslutningen omkring placering skal tages op 

på en generalforsamling med et konkret forslag, som er tilsendt bestyrelsen.

God ide med varmepumper, giver stor strømbesparelse.

 

7. Forslag fra O3 og A1 

Forslag fra O3 om at maling af vinduer bag huset, skal ske i 2015. 

Ønskede forslaget til afstemning. – Dette blev vedtaget med stort flertal.

Forslag fra A1, som påtænker at udskifte vinduet i gavlen og sætte et firkantet vindue 

i.

Bestyrelsesmedlem Poul Rasmussen bekræftede, at der kan være fugt og dermed 

svamp. Nævner eksempel på forsøg vedrørende brøndringen.



B6 – Carl Skallerup. Er ejer af en endelejlighed og har lavet forskellige ting vedr. 

isolering 

af vinduet (silikonebehandling). – Opfordrer til, at man holder fast ved 

fællesreglerne.

N8 – Alice til Poul: Vil du undersøge, hvad en ny rude vil koste?

Poul Rasmussen foreslog at ejere af gavllejligheder går sammen og undersøger 

diverse muligheder og derefter indstiller til bestyrelsen. – Dette blev konklusionen af 

debatten.

Bestyrelsen tager initiativ til dette møde.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog den nuværende suppleant Kurt Nørby G6 

Kurt Nørby G6 – ny valgt

Terkild Bruun N7 – genvalgt

 

9. Valg af suppleanter

Nord: Finn Pedersen N7 – genvalgt

Syd:  Tage Wulff Nielsen I1 – ny valgt

 

10. Valg af revisor 

Hans Henrik Stephansen C3 – genvalgt



 

11. Valg af revisorsuppleant

Torben Fuglsang O3 – genvalgt

 

12. Evt. 

Jørgen Jespersen orienterede omkring arbejdet med zinkinddækning af stern i Syd. 

Der har været problemer med firmaet Søren Østergård, som ikke har udført det 

håndværksmæssigt korrekt.

Jørgen har sendt brev til firmaet og arbejder videre med sagen, for at få firmaet til at 

erkende og ordne problemet. 

E5 – Hugo Christensen har også bemærket, at stern-inddækningen ikke er lavet 

ordentligt. 

Badelandsgruppen: Der har ikke indkaldt til møde i denne sæson. Vi håber på bedre 

tider, 

så der kan blive råd til at lave noget.

A1. Hvornår bliver legepladsen i Syd repareret?

Hans nævnte, at der er planer om at fjerne en del, da der er råd flere steder. Der 

kommer en ny gynge op ved badecentret. – Der følges op på det.

---------

Repræsentant fra Danland orienterede omkring udlejning m.m.

---------



Ordstyreren takkede af og Kristian takkede også af og ønskede god vind fremover.

 

Referat


