
Referat fra ordinær generalforsamling den 10. 

marts 2018

83 personer repræsenteret ved 53 lejligheder + 1 fuldmagt.

Formand Kurt Nørby bød velkommen.

 

1.Jørgen Jespersen, E7 blev valgt som dirigent.

Konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Stemmetællere: F6 og M10

 

2.Bestyrelsens beretning ved formand Kurt Nørby.

År 2017 vil nok blive husket af mange, som et regnfuldt år. På trods af det, så 

har udlejningen været tilfredsstillende og feriestemningen i Bork været god.

I året der er gået har der været udført forskellige ting, som vi vil gennemgå. 

Desværre er nogle af tinge blevet udsat pga. regn, specielt arbejde som vi 

ville have udført i efteråret, men det kommer, når vejret forhåbentlig bliver 

bedre.

Badecenter: Der er kommet nyt rensningsanlæg i badecentret og tyrkisk bad 

er renoveret.

Vi fik opsat videoovervågning og det fungerer fint. Der er opsat tv-skærm i 

receptionen, så man kan følge med i hvad der sker. Det har betydet, at vi kan 

gribe ind, hvis vi observerer adfærd, som skal stoppes – og det er gjort et par 

gange.



Der er også opsat sirene, som går i gang, hvis man ikke forlader badecentret 

efter lukketid – det virker også efter hensigten. 

Der indkøbes skoovertræk, som kan bruges i badecentret.

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at få et kig i teknikrummet, så 

man kan få et indtryk at hvordan det ser ud og hvordan rensningen af vandet 

foregår. - Vi håber, at I kigger forbi.

Restancer: Som nævnt sidste år, har vi gjort en ekstra indsats for at få 

restancerne indbetalt. - 3 ejere er sendt til inkasso. Vi overvejer at lukke for 

TV og netadgang, hvis der er restancer på 2 kvartaler. 

Legepladser: Der er udskiftet legeredskaber i Syd. I Nord sker det i år. Der er 

opsat nye kanter omkring sandkasserne i Syd, tilsvarende bliver gjort i Nord.

Gyngerne i Syd er blevet malet. Det bliver gjort i Nord i år. Gyngerne gives 

forskellige farver, så det bliver lettere at forklare hvilken legeplads, man er på, 

blå legeplads, grøn legeplads osv.

Der bliver fyldt op med sand i sandkasserne.

Beskæring af træer i Nord. Efter møde med kommunen er træerne langs 

stien beskåret. Derudover har vi beskåret og tyndet ud i træerne ved den 

grønne legeplads. Der manglet lidt endnu, men det bliver gjort her i foråret.

Vejanlæg i Syd: Der er store huller i vejen. Der er indhentet tilbud på rep. af 

vejanlæg. Det udføres i samarbejde med nabo grundejerforeningerne.

P-plads i Nord: Der skal tilføres ekstra grus belægning med hældning, så 

vandet løber ud i hækken. 

Cykelskur: Der er nogle få ledige pladser i cykelskuret. Husk også, at I kan 

vinteropbevare Jeres parasoller på hylden i cykelskuret. 



Køb/salg/foræring: Vi har konstateret, at nogle sætter borde og stole ind i 

cykelskuret – enten med salg for øje eller for at give dem væk. Ideen er god, 

men der er også problemer. Vi overvejer derfor at finde en model, hvor vi kan 

informere hinanden – fx en facebookside.

Nye lamper: Nye lampestativer ved stianlæg i Syd og ved blok J bliver stiller 

op. Er sat i produktion.

Stofa: Der har været problemer med lukning af signaler i nogle lejligheder. 

Det skyldes ofte, at ejere ved ejerskifte melder flytning til Stofa. Det må man 

ikke gøre, da det er grundejerforeningen, der har kontrakten omkring 

abonnement for TV og internet. Det er kun vores regnskabsfører, der kan få 

lukket for signalet.

Et andet er, hvis ejeren har tilkøbt ekstra kanaler eller lejer film, da dette kører 

som et særskilt system hos Stofa. 

Vi har kontaktet Stofa for udarbejdelse af procedure og der vil komme besked 

ud, når det er på plads.

Vi har fået bedre internet og fjernsyn uden brug af boks og ekstra 

fjernbetjening. Der er dog nogle få lejligheder, som stadig kører med det 

gamle system.

Arbejdsdage: Der her været tradition for, at vi indkaldte til en 

arbejdsweekend, men vi måtte desværre konstatere, at i 2017 var det kun 

bestyrelsen og nogle få ejere der mødte op. Konsekvensen bliver, at vi må 

betale for at få arbejdet gjort, hvis der ikke er flere ejere der deltager. Det har 

primært været arbejde omkring legepladser.

Materialeliste: Der er lavet en materialeseddel, som man skriver under på, 

hvis man får udleveret maling eller lamper m.m. – Findes i receptionen, 

Danland. Regning sender herefter til revisor, som opkræver beløbet.



Vandproblemer i lejlighederne i Nord:

Muren er blevet imprægneret, og der er monteret fugebånd ved øverste 

tagsten. De hvide felter skulle have været repareret, men er udsat pga. 

regnfuld efterår.

Ny arbejdskontrakt: Der er indgået ny arbejdskontrakt med Arne, som gælder 

for 2 år. 

 

Spørgsmål fra salen til beretningen:

D2, Inger Andersen – Faktura for maling.

Kurt Nørby svarede, at der fremover opkræves betaling for køb af maling eller 

andet efter hvert kvartal.

O6, Poul Jørgensen – Opfordrede til, at der ved inkasso blev lukket for alt, 

hvad der er muligt. Tag hårdt fat på skyldnere.

Sæt møbler eller andet relevant til salg/foræring på hjemmesiden.

Hvide felter – Poul Rasmussen svarede, at fuger kradses ud, alt renses og 

der pudses op igen med åndbart materiale.

D6, Carl Skallerup – Hvad med vand problemer i Nord og zinkinddækning?

Hans Rosbjerg nævnte at hovedårsagen til vandindtrængningen var 

murværket, som sugede vand. Murværket er blevet imprægneret. 

Desuden er der monteret fugebånd ved de øverste tagsten. Man kunne se, at 

der kom vand mellem zinkinddækningen under sternen og muren.

Fagfolk vurderer, at udsugningen er tilstrækkelig under taget, men den 

enkelte ejer kan selv-følgelig montere en tudsten (udluftning).



Der har efterfølgende ikke været tegn på indtrængning af vand.

F6, Frank Nielsen (revisor) – Restancerne har været påtalt og der er lavet en 

procedure.

Der sendes rykker ud og derefter fremsendelse af inkassovarsel efter 3 

kvartaler, hvis der ikke er betalt. Der er et ejerpantebrev på 15.000 kr.

 

Beretningen godkendt

 

3.Aflæggelse af revideret regnskab ved 

regnskabsfører Per Kristensen. 

Per gennemgik og kommenterede tallene i det tilsendte regnskab.

 

Spørgsmål fra salen til regnskabet:

C7, Jens Andersen – Kan vi lukke for vandet til lejligheder med restancer?

Nej – stophanen gælder for hele blokken.

B3, Hans Jørgen Skriver – det er ikke god reklame med tvangsaktioner i et 

område.

Per pointerede, at tvangsauktion er en dyr måde og nævnte, at det er bedre 

at inkassoredskabet. 

Ofte skylder pågældende andre steder, fx hos det offentlige og derfor er det 

bedre at kræve de 15.000 kr. ved en tvangsauktion begæret af andre.



Restancerne drejer sig primært om 3 lejligheder. 

 

Revideret regnskab godkendt.

 

4.Fremlæggelse og godkendelse af budget for 

2018 ved Per Kristensen. 

Per gennemgik budgettet.

Budgettet blev godkendt.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelsen til uændret kontingent.

Dette blev godkendt.

 

6. Orientering fra bestyrelsen

Intet – er behandlet under beretningen.

 

7.Behandling af indkomne forslag

Forslag fra M3, Poul Rasmussen om opsætning af en baldakin over 

indgangspartiet.



Poul præsenterede en indkøbt baldakin, som kan fås i forskellige størrelser.

Hans Rosbjerg har kontaktet kommunen for afklaring.

I Syd er der ingen lokalplaner, så her må det sættes op ”uden godkendelse” 

fra kommunen, men skal selvfølgelig godkendes af generalforsamlingen.

I Nord er der en lokalplan, så det skal godkendes. Fik oplyst, at det vil der 

ikke være problemer med at få godkendt. Der skal dog ansøges. 

Der skal være en godkendelse af projektet fra en generalforsamling.

Der var følgende spørgsmål og forslag.

Hvordan passer det ind med depotrum?

Hvad med forsikring?

Der blev stillet et modforslag fra S4, Tommy Vogt om en overdækning i hele 

bredden og 1½ m ud. 

For at give mere højde skulle det hæves lidt over den skrå terrassevæg. 

Derved bliver hældningsvinklen mindre end den skrå terrassevæg.

Efter nogen debat besluttede generalforsamlingen, at M3 kan sætte baldakin 

op som prøvemodel. 

Derefter tages baldakin/overdækning op på generalforsamlingen i 2019 til 

fornyet godkendelse.

Denne godkendelse gælder for såvel Nord som Syd.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer



Ordstyreren ønskede forslag fra salen til bestyrelsesposterne.

Der blev forslag om genvalg.

Tage Wulff Nielsen, I1 (Syd) blev genvalgt for en 2 årig periode.

Poul Rasmussen, M3 (Nord) blev genvalgt for en 2 årig periode.

Hans Rosbjerg, P6 (Nord) blev genvalgt for en 2 årig periode.

 

9. Valg af suppleanter

Nord: Poul Jørgensen, O6 – nyvalgt

Syd: Hugo Christensen, E5 – genvalgt 

 

10. Valg af revisor 

Frank Nielsen, F6 – genvalgt

 

11. Valg af revisorsuppleant

Tommy Vogt, S4 – nyvalgt

 

12. Evt. 

O3, Torben Fuglsang – Der er behov for dræn på P-pladsen.



F4, Per Pape – Det er meget ”svuppet” på græsarealerne i Syd. Foreslog, at 

der laves stikdræn fra hoveddrænledningen.

F1, Birthe Jørgensen – Det er en dårlig løsning med fodtøj i badecentret – 

skabene fungerer ikke optimalt. Bedre før. - Kurt svarede, at vi kigger på det.

F1, Kristian Jørgensen – SPA badet er for lille.

Kurt svarede, at et nyt SPA bad er meget dyrt. Når det nuværende skal 

udskiftes på et tidspunkt, vil vi se på, om der kan monteres en større model 

på eksisterende plads.

O2, Poul Sørensen – vores fjernsyn virkede ikke og efter henvendelse til 

Stofa fik vi besked om, at der var ventetid på mindst en uge.

Poul Rasmussen svarede, at det gælder for alle, også for private andre 

steder. Vi har dog en hotline til Stofa, som vi kan bruge i de fleste tilfælde, 

hvis der er blevet lukket for TV signal. Det gælder dog ikke hvis der skal en 

montør ud for at skifte en boks.

Vi vil høre Stofa om der kan laves en aftale om kortere responstid.

Boksen i soveværelset er et helt lysshow og det generer nattesøvnen – hvad 

kan vi gøre?

J7, Torben Kristensen – Der er problemer med lys udenfor, specielt på stien 

ved J-blokken.

Kurt svarede, at der er sat produktion i gang af nye lamper og de sættes op 

hurtigst muligt.

L4, Jan Jansen – Nogle steder er der stillet krukker op eller plantet ting i 

stedet for grøn stakit. Det ser virkelig grimt ud. Det bør være ens plankeværk 

overalt.



Bestyrelsen enig – der følges op.

 

Vigtig: Vi har konstateret, at der i nogle lejligheder er defekte HFI relæer – de 

skal skiftes.

I dag skal der være monteret HPFI relæer.

Husk at afprøve relæet og få det skiftet, hvis det ikke slår fra.

 

Adresseændring: Kurt Nørby gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at vi 

modtager oplysninger om adresseændring, tlf. eller mail.  Husk, at vi kun har 

de oplysninger vi får 

fra ejerne. - Husk også at give besked om ejerskifte.

Sendes enten til regnskabsfører eller sekretær.

 

Orientering fra Danland

Ivan nævnte at Dancenter og Danland er slået sammen. Der er kommet 

fælles administration med nye kontorfaciliteter. Der er reception fredag den 

30. marts kl. 12-16. – Kig ind.

Udlejningen lidt bagud i forhold til sidste år. 

Aftalen med hollænderne kører videre, men i en lidt mindre udgave.

 

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



Kurt Nørby afsluttede generalforsamlingen og nævnte, at der, bagefter 

generalforsamlingen, er åbent hus i badecentrets teknikrum.

 

Referat

Pia Rasmussen og Hans Rosbjerg

 

 


