
Generalforsamling i Bork Havn Feriecenter 28. aug. 2021 

Velkomst: Kurt Nørby bød velkommen 

1) Valg af dirigent. 

a. Hans Henrik Stephansen blev valgt som dirigent. 

b. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med 
hensyntagen til de restriktioner, der har været gældende på grund af 
Cowid19. Der er 53 lejligheder repræsenteret samt 8 fuldmagter med  

i alt 85 deltagere 

c. N7, M3, E5 og C6 blev valgt som stemmetællere  

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse (bilag) 

a. Poul Rasmussen fremlagde året beretning. 

b. Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen, som herefter blev 
godkendt. 

3) Orientering fra bestyrelsen: 
Medlemmer og information: 
Benny Nørgaard bød nye medlemmer velkommen og opfordrede til, at ejerne 
sikrede sig at deres kontaktoplysninger til en hver tid er opdateret. 
Medlemslisterne lå fremme til gennemsyn, så den enkelte ejer kunne tjekke 
sine oplysninger. 
Herudover blev der opfordret til at kommunikation med bestyrelsen sker 
gennem foreningens email-adresse: borkhavnferiecenter@gmail.com.  
Henvendelse kan også ske direkte til det bestyrelsesmedlem, der varetager 
området, men Facebook er ikke en kontaktvej til bestyrelsen. 
Der blev orienteret, om at bestyrelsens referater fremover lægges ud på 
foreningens hjemmeside. Tage Wulf Nielsen er ny webmaster. 
Valg til bestyrelsen: 

mailto:borkhavnferiecenter@gmail.com


Benny Nørgaard redegjorde for udskiftningen i bestyrelsen og gjorde 
opmærksom på at der skal findes en formand og en kasserer, når bestyrelsen 
konstituerer sig.  
Revisoren ulige år er på valg og revisoren lige år ønsker at fratræde midt i 
valgperioden.  

Orientering om Stofanet: 
Tage Wulf orienterede om de udfordringer der er opstået i forhold til 
opkrævning fra Stofa-net om leje af TV-boks. Problemet burde være løst nu, 
men et par lejligheder har stadig problemer. 
Status på projekt om solceller: 
Poul Rasmussen fremlagde planerne om opsætning af solceller, og redegjorde 
for forslag til finansiering af det.  
Opmærksomhed på HFI-relæer: 
Poul Rasmussen gjorde opmærksom på, at det er ejeren af lejligheden, der er 
ansvarlig for at HFI-relæet i lejligheden er godkendt, og at de slår fra ved 
aktivering. 
Solskærme på 1. sal: 
Poul Rasmussen berettede om anmodning fra en ejer om at opsætte udvendige 
solskærme på 1. salen. På grund af brandmyndighederne er dette ikke muligt. 
Reviderede retningslinjer for markiser: 
Poul Rasmussen orienterede om gældende retningslinjer for materialer til 
markiser. Bestyrelsen foreslog at retningslinjerne revideres til at markiserne 
skal holde i lyse farver (grå/hvid) men at der ikke er en bestemt farvekode. 
Markiser i andre kulører er ikke tilladt.  
Dette kræver en beslutning på næste års generalforsamling, hvor der vil kunne 
fremsættes forslag om det. Nuværende retningslinjer gælder indtil videre. 
Status på restriktioner i badelandet: 
Tage Wulf orienterede om de restriktioner, der havde været gældende i 
badelandet på grund af Cowid19.  Alle restriktioner ophører fra den 10. 
september 
Status på aftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune om renovation: 
Benny Nørgaard gav en orientering om forløbet omkring ny affaldssortering. 
Der er ikke en endelig afgørelse på hvordan ordningen bliver, men vi vælger 
imellem en ordning, hvor vi opkøber molokkerne eller en ordning med Containere 



på hjul. Bestyrelsen anbefaler at der ikke skal være affaldsbeholdere ved hver 
enkelt lejlighed. 
Der kommer ikke en afklaring på vilkårene for at købe molokkerne før senere 
på året. 
Det har trukket ud at få betalingen på plads, og fejlagtigt er opkrævningen 
sket over ejendomsskatten. Denne udgift tilbagebetales til ejerne og 
overflyttes til foreningen og derfor er der stillet forslag om, at der opkræves 
et tilsvarende engangsbeløb for 2021 og at kontingentet fra 2022 forhøjes, så 
det dækker udgiften for foreningen. Der var flere opklarende spørgsmål 
omkring renovation og kommunens affaldssortering, som blev besvaret. 
Status på aftale med viceværten: 
Vores vicevært har opsagt sin aftale, fordi han ikke længere vil påtage sig 
opgaven omkring badelandet. Vi er i forhandling med en ny aftalepartner fra 1. 
november, og der orienteres om det, når det er plads. 

4) Regnskab 2020/budget 2021:  

a. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse v/ Per Kristensen 

Regnskabet blev gennemgået og der blev redegjort for 
årsresultatet. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

b. Forslag til kontingent for 2021: 

Kontingentet fortsætter uændret, men der opkræves et 
engangsbeløb på 768,- kr. svarende til opkrævningen for 
renovation i 2021 over ejendomsskatten, som ejerne får retur fra 
kommunen. 

Vedtaget at udgiften til renovation for 2021 opkræves sammen 
med kontingentopkrævningen 1. oktober. 

S5 spurgte til balancen dags dato, og svaret var at det udvikler sig 
som forventet. 

5) Indkomne forslag: 



a. Bestyrelsen stiller forslag om at kontingentet i 2022 forhøjes med 442,- 
kr./kvartal. 
192,- kr./kvartal svarende til renovationsafgiften + yderligere 250,-kr/
kvartal.   
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

b. Bestyrelsen stiller forslag om optagelse af størst muligt fastforrentet 
lån med afdrag til etablering solceller. Et evt. restbeløb finansieres over 
Fonden til vedligehold. 

E9 spurgt ind til tagets stand i forhold til opsætning af solceller. Der 
blev svaret, at dette er taget med i beregningen. 

B5: gjorde opmærksom på støjproblematikken. 

Der blev spurgt ind til vandbårne anlæg, men dette er ikke 
hensigtsmæssig.  

D6: Efterspørger og ønsker en økonomisk beregning af projektet. Den 
blev lavet i 2019 og lægges ud på hjemmesiden. 

C6: siger at oliefyret er for dyrt og anbefaler en låne-optagning med 
mulighed for at indfri det så tidligt muligt.  

Bestyrelsen vil gerne have godkendelse til at optage det mest 
fordelagtige lån til projektet.  

Dette blev vedtaget med stort flertal. 

c. S6 stiller forslag opsætning af nye stakitter i andre farver og 
materialer. 
Henrik Hansen redegjorde for sit forslag (billede fra Bryggen med 
eksempel på Composit og galvaniserede stolper er rundsendt)  
Der foreligger et pris-overslag på 12-13.000,-kr.  som udgift for en 
lejlighed. Denne pris er med front men uden låger og opsætning. 



F9 sagde at prisen holder måske ikke længere på grund af prisstigninger. 
B5: Spurgte ind til kravet om 75% i en blok.  
N9 fremførte at kommunen formentligt vil kræve en samlet løsning for 
foreningen. 
S5: påpeger at der skal være ens farve og en pris inklussiv opsætning. 
M3 gør opmærksom på at det måske kan gøres for hver lejlighed for sig, 
da lejlighederne alligevel er forskellige på grund af at nogle har skur og 
andre ikke har. 
M3 vil gerne se en prist på opsat stakit. 
E1 påpeger at udskiftning af træ også er dyrt og at mange trænger til at 
blive skiftet. A5 foreslår at der laves årligt eftersyn af lejlighederne 

En afstemning viste 18 for og 29 imod forslaget, så stakitterne kan ikke 
skiftes til andre farver og materialer. 

d. N4 stiller forslag om nedsættelse af udvalg til undersøgelse af 
muligheder for etablering af et tilfredsstillende dræn fra stiarealer 
mellem husene på Kirkehøjvej, for at hindre vand-indtrængen i 
lejligheder ved skybrud/vedvarende kraftig regn. Samt muligvis 
etablering af tilsvarende for parkeringsarealer på Kirkehøjvej. (bilag 1). 
F4 indfører at drænene er lagt forkert ned, og ønsker at der gøres 
noget ved. 
D1 har selv boret huller og fyldt op med ral og dette virker. 
Poul orienterede om, at der arbejdes på det. 

Der var stort flertal for forslaget og D6, N4 H5 samt Poul Rasmussen og 
Per Pape fra bestyrelsen blev valgt til udvalget. Poul indkalder til det 
første møde. 

e. H2 stiller forslag om opsætning af skilte med camperingsforbud på 
P-pladsen (bilag 2) 

M9 og B6 indvendte at det er svært at håndhæve 

Der kan opsættes skilte med overnatning forbudt. Er det lovligt at 
overnatte? 

Forslaget blev nedstemt med stort flertal 



f. H2 (bilag 3) stiller forslag om at undersøge prisen på opsætning af 
vandmålere i alle lejligheder (bilag 3).  

Benny Nørgaard redegjorde for baggrunden for opslaget. 

Der blev gjort indvendinger mod udgiften. Kan det gøres i nogle 
lejligheder?  

Bestyrelsen overvejer om der skal være målere på de enkelte blokke. 

Forslaget blev forkastet med 1 stemme for og resten imod. 

6) Valg:  

a. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen for to år: 

Hardy Friis S2 (nord), Per Pape F4 (syd) blev valgt. 

b. Valg af suppleanter for et år: 

i. Helle Jensen D2 (syd) og Morten Søe S4 (nord)  

c. Valg af revisorer: 

Hans Henrik Stefansen C3 blev genvalgt for to år (ulige år) 

Frank Nielsen (lige år) ønsker at fratræde og erstattes af 
Henning Pedersen S5 (lige år) 

d. Valg af revisor suppleant: Terkild Brun blev valgt for 1 år 

7) Eventuelt: 

a. Ærgrelse over at Arne fratræder 



b. Ønske om bedre højtalere næste år 

c. Poul Rasmussen overrakte til Kurt Nørby og Terkild Brun en gave fra 
foreningen som tak for deres indsats gennem mange år i bestyrelsen. 

Efter mødet: 
Dorthe Friis fra Danland præsenterede sig selv som Ivans afløser. Hun kommer fra 
en stilling som afdelingsleder på Rømø. Hun kan kontaktes eller man kan henvende sig 
på kontoret. Dorthe oplyste at Danland disponerer over ca. hundrede lejligheder 


