
Generalforsamling 2020
 
Bork Havn Feriecenter 
103 personer repræsenteret ved 58 lejligheder + 1 fuldmagt (Nord) 
Formand Kurt Nørby bød velkommen.

 

1. Hans Henrik Stephansen, C3 blev valgt som dirigent. 
Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Både via hjemmeside og e-
mail.

 
2. Bestyrelsens beretning ved formand Kurt Nørby. 
2019 har været et pænt år med en rimelig god udlejning. 
Vi har også fået en del nye ejere, som vi gerne vil byde velkommen. Når vi får 
oplysning om, at en lejlighed er solgt, sender vi altid et velkomstbrev til dem, 

men desværre kan der godt gå lidt tid, inden vi får meddelelsen om ejerskiftet. 
Vores udendørs arealer har fået nyt dræn på P-plads i Nord, og i Syd er kanterne langs 
vejen gravet af og vejen er niveleret ud, så vandet kan løbe væk. 
Vi har dog oplevet meget kraftige byger og periode med længevarende nedbør. I disse 
situationer kan der være problemer med vand på gangarealer og terrasser. 
Vi opfordrer derfor til, at ejerne renser terrasserne for mos i rillerne mellem fliserne, 
så vandet bedre kan trække ned.

Der er nedgravet nyt kabel til udendørs belysning i Syd.

Der har været kritik angående biler, der kører ind og vender på parkeringspladsen i 
Nord, når der skal afhentes og afleveres nøgler hos Danland/Dancenter. 

For at forhindre dette har Danland/Dancenter opsat skilt: ”Indkørsel forbudt” – ”Kun 
adgang for ejere og lejere til Feriecenteret”. 
Men desværre bliver det ikke overholdt. Der er indsendt forslag omkring bom, som 
skal behandles på generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet, at søge kommunen om tilladelse til 
overdækning af terrassen. 

Både indstilling og kommunens afslag er tidligere tilsendt ejerne via mail. 
Bestyrelsen accepterede afslaget og ville afvente, om der kom tilbagemeldinger fra 
ejerne. 
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Vi har fået 2 tilbagemeldinger fra S-blokken, som ønskede overdækning. Under pkt. 5 
på dagsordenen 
vil vi derfor orientere nærmere og høre generalforsamlingen om det videre forløb og 
evt. løsningsforslag.

Der arbejdes på nye tiltag angående energibesparing og grøn energi til badelandet. 
Der bliver opsat ny hoppepude ved badecentret omkring 1. apr. 2020.

Vi har fået nedbragt skyldigt kontingent, så der nu kun er to lejligheder med restance, 
hvoraf den ene lejlighed – med størst restance – er sat til salg. 

Lejeindtægter fra den aktuelle lejlighed indbetales direkte til grundejerforeningen til 
nedbringelse af restancen. Ved salg bliver evt. restbeløb indbetalt.

Vi opfordrer alle til at bruge vores hjemmeside www.borkhavnferiecenter.dk 
Her er vedtægterne og referater fra tidligere generalforsamlinger. Derudover kan man 
se de retningslinjer,

der er gældende om fx bygninger, terrasser, depotrum, vedligeholdelse m.m. 
Vi har fået nytegnet vores forsikring for en ny 5 års periode til en lidt billigere pris. 
Fra januar 2021 vil der være nye renovationsformer, med sortering af mad- og 
restaffald. 
Der kommer nærmere oplysning fra kommunen. Bestyrelsen har besluttet, at der 
indkøbes nye dobbelte skraldespande, som udleveres til ejere. 
I juli måned var der udlejning til stor gruppe. Det forløb rigtig pænt og uden 
problemer, med god hjælp fra Tage, Arne og Danland. 
Der arbejdes på at få oprettet ladestandere til el-biler mod betaling. 
Træerne i Nord bliver beskåret og stynet i toppen. 
------- 
Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til beretningen: 
K4-Susanne og Jens Dalager: Vi fik stjålet to jakker. Når der er store grupper, som 
lejer sig ind, skal der være mere opsyn i badelandet. 

Måske også en bademester i hvert rum, så vi er sikre på, at alle går i bad. 
Tage Wulff svarede: De to jakker er ikke fundet. Vi kan desværre ikke sige nej til 
store grupper. 

Det var en udfordring og derfor vil bestyrelsen være opmærksom på det fremover. 
------- 
Beretningen godkendt.
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3. Aflæggelse af revideret regnskab ved regnskabsfører Per Kristensen. 
Per nævnte, at der havde været en del nyinvesteringer. I år har der også været 5 
afregninger af  vand, sidste år 3. Det skyldes periodeudsving. 
Aktuelt er der kun en restance – her er lejligheden sat til salg. 
-------- 
Der var følgende bemærkning til regnskabet: 
E5-Hugo Christensen: Der er negativ rente, hvad med to banker, så man kan flytte 
rundt med pengene.

Hertil svarede Per, at det ville koste mere i omkostninger. 
B3-Hans Jørgen Skriver: Spillemaskinerne giver nul kroner. Det er der ikke meget 
økonomi i. 
Per bemærkede, at tømningen stod vi ikke for og derfor er der usikkerhed omkring 
udbyttet. 
F6-Frank Nielsen: Som revisor har vi en anmærkning i regnskabet og opfordrer til, at 
de fjernes. 
Stofa har store stigninger hvert år, så måske kunne man lukke internettet i 
vinterperioden. 
G1-Rasmus Riis: Lav en genforhandling med Stofa. -  Behold billardbord og 
airhockey - ud med resten. 
J7-Torben Kristensen: Vedligeholdelsesudgifterne på centerbygningen er store, måske 
kan man genforhandle de kontrakter der er. 
Hertil nævnte Per, at der på vedligeholdelsesfonden står ca. 300.000 kr. Måske kan 
nogle bruges, men vurder om det er en god idé?

Der kan komme uforudsete udgifter. 
------- 
Regnskabet godkendt. - Klik på linket for at se regnskabet.

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 - regnskabsfører Per 
Kristensen. 
Budgettet godkendt.

 
5. Orientering fra bestyrelsen 
Hans Rosbjerg opfordrede til, at man brugte hjemmesiden. Her er der mange 
praktiske oplysninger fx omkring bygninger, tag m.m., 

samt alle referater fra 2006 og frem.



Generalforsamling 2020
 
Tage Wulff: Bestyrelsen har besluttet at opsætte 2 el-standere ved badecentret. Det er 
et åbent ladenet. 

Alle kan bruge det via chip fra Danland. Danland betaler udgifterne til opsætning.

 
Poul Rasmussen: Der investeres i grøn energi i badecentret. Der monteres solpaneler 
på taget. 

Ideen er, at strømmen skal bruges til at opvarme vandet i kedlen/varmebeholderen via 
en varmepatron. 

Der er indhentet tilbud på 122 m 2 solpaneler fra lokalt el-firma, Jakobsen EL. 
Prisoverslag på 245.000 kr. ekskl. moms. Afskrivning mellem 5 og 8 år. 
Solpanelerne afgiver også strøm i overskyet vejr og under skævt lysindfald. 
F6-Frank Nielsen: Rigtig god ide. Brug noget af fonden, måske 200.000 kr. – 
Klapsalver. 
Ordstyreren konkluderede, at generalforsamling gav bestyrelsen grøn lys til at arbejde 
videre med grøn energi.

 
Kurt Nørby: Vi har fået besked om sortering af madaffald fra restaffald. 
Grundejerforeningen 
overtager en af molokkerne og den opdeles i madaffald og restaffald. Den tømmes 
hver uge. 
Grundejerforeningen indkøber to-delte affaldsspande, som udleveres til ejerne, pris 
143 kr. 
Kommunen leverer nedbrydelige affaldsposer. – Vær opmærksom på god skiltning. 
Fra 1. jan. 2021 skal vi ikke betale tømningsafgift til kommunen, men selv betale for 
tømningen. 
Kurt orienterede om vejrenoveringen i Syd. Kanterne er skrabet af og vejer niveleret 
ud, så det kan løbe ud til den rigtige side.

 
J7-Torben Kristensen: Vejen bruges af andre grundejerforeninger – betaler de også til 
vejen? 
Kurt Nørby: Det deles ud efter en jorddelingsnøgle mellem alle 3 
grundejerforeninger. 
Stærekasserne 40 % og sommerhusene 1/12. Stærekasserne laver også skrabninger af 
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vejen. 
C3-Kirsten Stephansen: Opfordrede bestyrelsen til at se nærmere på det.

 
Opfølgning på beslutninger fra generalforsamlingen 2019. 
Hans Rosbjerg nævnte, at hullerne i hækken ud mod stærekasserne er lukket, så 
børnene ikke kan løbe igennem og ind til vores legepladser. 
L4-Jan Jansen: Hvem ejer jorden mellem cykelstien i Nord og fjorden? Der er lidt 
rodet. - Hans nævnte, at det er kommunens areal.

 
Poul Rasmussen orienterede omkring overdækning af terrasse. Sidste år blev det 
besluttet, at bestyrelsen skulle indsende ansøgning. 

Desværre var der afslag på overdækning ud fra brandsikringsreglerne. 
Efterfølgende har bestyrelsen haft kontakt til kommunen og brandmyndighederne. 
Her fastholdt man meget klart det tidligere afslag. – Både ansøgning og afslag er 
tidligere sendt ud til ejerne. 
S4-Tommy Vogt spurgte, om der måtte være en presenning som overdækning eller 
man kunne flytte vinduet, 

så det vindue der kan åbnes, ligger enten til høje eller til venstre? 
Poul gjorde opmærksom på, at ændringsforslag skal ske gennem en certificeret 
brandrådgiver og det er dyrt. 

Har dog fået en mundtlig tilbagemelding om, at det ikke vil være muligt ud fra 
gældende brandteknisk lovgivning. 
Kurt Nørby opfordrede derfor til, at sagen lukkes og overdækningen fjernes.

 
6. Behandling af indkomne forslag 
S2-Hardy Friis har indsendt forslag om opsætning af bom ved receptionen i Nord. 
Hardy Friis fremlagde forslaget: ”Der er mange sommerhuse, som udlejes gennem 
DanCenter og når disse lejere afhenter og afleverer nøgler, 

kører de ind og vender på grusarealet foran S-blokken. Det giver både støv og støj. 

Det er DanCenter, der skal finde en løsning eller betalefor denne bom. 
M10-Kenn Bruun foreslog, at man evt. kunne få en P-vagt på.

 
Hans Rosbjerg: Alle her er vist enige om, at det er et problem, der skal løses. 
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Det løses kun ved at lejerne henvises til parkering på havnearealet inden de drejer 
bilen ind foran receptionen. 
Det skal klart fremgå, at indkørsel er forbudt og kun tilladt for Feriecentrets lejere og 
ejere. 
En anden mulighed er at flytte nøgleudlevering eller at opsætte den foreslåede bom. 
Det er generalforsamlings klare holdning, at DanCenter skal finde en løsning, hvad 
enten det bliver en anden parkeringsmulighed for lejerne eller opsætning af en bom.

Husk, at det er privat areal (P-plads), ejet af grundejerforeningen.

 
S3-Tage Pedersen: Den nuværende skiltning er ikke klar nok, bør præciseres. – Luk 
også gennemkørslen ved S-blokken.

 
7. Fastsættelse af kontingent 2020 
Kontingentet er p.t. 4.192,- pr. kvartal. 
Der har ikke været kontingentstigning siden 2010. 
Regnskabsføreren og bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 200 kr. pr. kvartal 
- gældende fra jan. 2021. Dertil stigningen for affaldstømning. 
J6-Peter Nowack: Hvor vedtage denne kontingentstigning nu og ikke i 2021? 
E7-Jørgen Jespersen: På dagsorden står der 2020 og ikke 2021. 
Hertil svarede Per, at det administrativt var bedre, at gøre det nu. 
E5-Eve Hermansen: Kontingentstigning ok, men man skal ikke spare internetadgang 
om vinteren. 
C3-Kirsten Stephansen: Det er ok fra 2021. 
D1-Ronald Iversen foreslog kontingentstigning fra 3.kvartal 2020. 
Der blev foretaget afstemning om dette forslag: 46 for kontingentstigning – 4 imod. 
Kontingentstigning fra 3. kvartal 2020 blev vedtaget.

 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Genvalg af Tage Wulff Nielsen, I1 (Syd) 
Genvalg af Poul Rasmussen, M3 (Nord) 
Nyvalgt Benny Nørgaard, P1 (Nord)

 
9. Valg af 2 suppleanter – en fra Nord og en fra Syd – valgt for 1 år. 
Genvalg af Hugo Christensen, E5 (Syd) 
Nyvalgt Doris Friis, S2 (Nord)
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10. Valg af revisor 
Genvalg af Frank Nielsen, F6

 
11. Valg af revisorsuppleanter – valgt for 1 år. 
Genvalg af Tommy Vogt, S4

 
12. Eventuelt 
Per Kristensen nævnte, at der udsendes et ejendomsskema til alle ejere, for at få 
opdateret med korrekte data, ud fra databeskyttelsesloven.

Disse data samles hos regnskabsføreren. Husk at returnere skemaerne hurtig efter de 
er modtaget.

 

O3-Torben Fuglsang: For de lejligheder der ligger ud mod parkeringspladsen, er der 
mulighed for at montere en udvendig stikkontakt med 230 V og med en max 
belastning på 10 A.

Inde i lejligheden er der en el-gruppe, der forsyner el-radiatorerne og den gruppe kan 
bruges til etablering af godkendt udvendig stikkontakt.

Så er der en mulighed for dem, der har en el-bil, at lade på dette stik eller bruge 
stikket til andet formål.

Skulle det ønskes, så kontakte Arne og han vil sørge for, at det bliver etableret for 
ejers regning

Tage Wulff gjorde opmærksom på, at lysnettet nok ikke kan klare, at blive brugt til 
opladning af el-biler.

Tilføjelse: Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt installationen og fundet det 
muligt, da der kun kan belastes med 10 A fra den sikringsgruppe, der skal bruges. 

Installationen skal foretages af aut. installatør.
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O4-Susanne Tagesen: Vi siger nej til lukning af internet om vinteren. 
Poul Rasmussen nævnte, at bestyrelsen går ind for, at der skal være internet hele året, 
men vil gå i forhandling med Stofa om at sænke priserne. 

Vi skal dog være opmærksomme på, at Stofa har betalt nettet. 
E5-Hugo Christensen nævnt, at man måske kunne spare på TV om vinteren ved at 
bruge crome-cast.

 
Kurt Nørby forslog, at man under stakkittet kunne fjerne fliserne og lægge ral under, 
så regnvand hurtigere kunne ledes væk. 

Tag en snak med Jeres nabo om det.

 
Som afslutning på generalforsamlingen fik Bente og Hans Rosbjerg overrakt blomster 
og gave, som tak for bestyrelsesarbejdet siden 2005. 
Hans takkede også bestyrelsen, ejerne og feriecentret for det gode samarbejde, der 
har været. 

Det har været dejligt at kunne være med til at præge stedet og få sine ideer igennem. 

Det er vemodigt at sige stop, men er sikker på, at det gode samarbejde og initiativlyst 
vil fortsætte. 
----------- 
Referat: 
Pia Rasmussen og Hans Rosbjerg
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