
Generalforsamling i Bork Havn Feriecenter 

Referat fra generalforsamling den 5. marts 2022 

Poul Rasmussen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent: Hans Henrik Stefansen blev valgt som dirigent, og han 
konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt varslet med indkaldelse den 25. 
januar og udsendelse af dagsorden den 17. februar.  

Der var 59 ejere (+2 fuldmagter) til stede repræsenteret ved 99 personer. 

Benny Nørgaard orienterede om, at der udsendes et beslutningsreferat efter 
generalforsamlingen, som afspejler diskussioner og beslutninger og hvor kommentarer 
kan indskrives, hvis dette ønskes.  

Valg af stemmetællere:  
Lejlighederne C6,, N7, S4, og D4 blev valgt som stemmetællere. 

1)  Bestyrelsens beretning (bilag): 
Poul fremlagde bestyrelsens beretning.  
H2 kommenterede, at der som alternativ til at optage lån til solcellerne kunne 
indbetales et engangsbeløb fra ejerne, og at der kan hjemtages håndværkerfradrag 
til projektet. 
Hertil blev svaret, at bestyrelsen på sidste års generalforsamling fik mandat til at 
optage lån til solcellerne, hvilket allerede er sket.  
En engangsopkrævning skulle have været fremsat som et forslag 
Håndværkerfradraget gives kun til private personer og er ikke en mulighed, da 
solcellerne er monteret på badelandet. 
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

2) Orientering fra bestyrelsen: 
Benny bød velkommen til nye medlemmer og appellerede til, at vi altid får 
besked, når der handles en ejendom, eller når der skiftes adresse, 
telefonnummer eller e-mail. 
Samtidig gjorde han opmærksom på foreningens hjemmeside, og at information 
til og fra foreningen går gennem foreningens mailadresse.  
Benny præsenterede den nuværende bestyrelse og det valg, der senere er på 
dagsordenen. Det skal tilgodeses at der er mindst to fra henholdsvis nord og 
syd og bestyrelsen vil gerne have nye medlemmer med økonomisk indsigt. 



Desuden blev det påpeget, at bestyrelsen i den næste periode vil inddrage 
suppleanten i arbejdet, fordi Poul Rasmussen planlægger en gradvis udtræden 
af bestyrelsen, i takt med at solcellerne er færdigmonteret. 

Solceller og drift af badeland: 

Poul orienterede om status på solcelleprojektet og omkring tekniske 
vanskeligheder ved genopstart af anlægget. Der har været vanskeligheder med 
at ramme den rigtige temperatur i bassinet. 

Forsikringer 

Per Pape redegjorde for foreningens fælles forsikringer. 
Der er en sum på indbo på 54.430 og opkrævningen for 2023 skal modsvare 
udgiften inkl. forsikrings-mægleren. 

Adgang til alle lejligheder og badelandet: 
Bestyrelsen tilbyder, at viceværten sikrer en temperatur på 5 grader i 
lejlighederne ved længere perioder med hård frost. Dette skrives der ud om til 
ejerne, som kan vælge selv at sørge for det, men de skal give besked om det. 
Fra uge 13 annulleres alle kort til badelandet,og ejere, der har en anden udlejer 
end Danland, kan få et nyt kort udleveret, hvis deres bureau henvender sig til 
Per Pape fra bestyrelsen. 
Hvis der skal skiftes lås i en lejlighed, kan den købes i et nyt system til en god 
pris hos bestyrelsen. Nuværende nøglesystem er ikke sikret mod kopiering af 
nøgler. 

Økonomi: 
Som det fremgår af regnskabet for 2021 og det forslåede budget for 2022 er 
vi presset på økonomien. Dette skyldes generelt stigende priser især omkring 
vore forbrugsafgifter. Vi følger den generelle prisudvikling, hvilket indebærer 
en kontingentforhøjelse fra den 1. april på 200 kr/kvartal. 

Samarbejde med Danland (Hardy): 
Vi modtager 10.000 kr. til generalforsamlingen fra Danland, som også har 
bevilget et tilskud på 20.000 kr. til lade-standere 



Kontoret ved Danland varetager salg af maling til rækværk på den måde, at de 
udleverer malingen, hvorefter der kommer en regning. 

Peter Mortensen fra Danland fik ordet og præsenterede firmaet og dets 
strategier og udviklingDer arbejdes fremover med flexpriser og forhøjelse af 
afregningen med 3% til udlejerne og 2% til Bork Havn Feriecenter. 
Danland Bork Havn har fået ny daglig leder (Mette). 
H2 forespurgte om Danlands holdning til, at der overnattes i autocampere på  
p-pladsen. 
Hertil blev svaret, at Danland kun udlejer til det antal personer, der må være i 
lejligheden, og at bestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt vurderer, at 
problemet er så stort, at vi vil bruge penge på skiltning. 

Fællesarealer: 
Vi har stadig fokus på kørsels-forholdene på vore fælles privatveje. For det 
første har vi stadig et problem med trafik i nord, når der i højsæsonen er 
skiftedag hos Dancenter. Den forbedrede skiltning har ikke løst problemet, så 
vi planlægger at opsætte en bom og sender en anmodning til Danland om et 
økonomisk tilskud til det. 
For det andet bliver vore veje og p-pladser hullede og ujævne, når det har 
regnet. Den anvendte praksis med at slæbe vejen over virker ikke ret længe, så 
også på dette område kigger vi, i samarbejde med de andre 
grundejerforeninger i området, efter løsningsmuligheder evt. som asfaltering. 
Der opfordres til, at der opsættes skilte og skraldespande på toiletterne, 
således at kloakkerne ikke stopper på grund af, at der smides forskelligt affald 
i det (engangsservietter og lignende). 
P6 gjorde opmærksom på behov for beskæring af frugttræer. 

3) Regnskab 2021:  

Årsregnskabet blev fremlagt af Per Kristensen. 

Der er lånt 15.000 kr. i Fonden, som tilbageføres i 2022. 

Regnskabet blev herefter godkendt 

4) Budget for 2022 herunder fastsættelse af kontingent: 



Bestyrelsens forslog en forhøjelse med 200 kr./kvartal fra den 1. april 2022 

H2 stillede ændringsforslag om, at der blev foretaget en engangsindbetaling til 
solcellerne i stedet for kontingentforhøjelsen. 

Ved den efterfølgende afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget med stort 
flertal. 

5) Indkomne forslag: 

a. Markiser over terrasserne skal være monteret ud fra følgende retningslinjer: 

”Markiser skal være monteret med en lukket kasse i farven lys grå som  

RAL 9006. 
Markisen skal flugte øverste kant på ”murvingerne”. 
Når der monteres en markise, skal den flugte med de markiser, der i forvejen 
er opsat i blokken efter disse retningslinjer. 

Bestyrelsen opfordrer til at få godkendelse af en markise, inden den 
monteres.” 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med stort flertal. 

b. Indhentning på tilbud af vandmålere til alle lejligheder (bilag) 

H2 uddybede sit forslag og pointerede, at forslaget går ud på at indhente et 
tilbud på prisen for at opsætte vandmålere i de enkelte lejligheder. 

Der var flere indlæg og opklarende spørgsmål til forslaget. 

Den efterfølgende afstemning viste et meget stort flertal imod forslaget. 

6) Valg:  

Følgende blev valgt til bestyrelsen for en toårig periode: 

Peter Nowack (syd) 

Poul Rasmussen (nord) 



Benny Nørgaard (nord) 

Valg af suppleanter for et år: 
Lissy Schødt (F7)  og Morten Søe S4  blev valgt 

Valg af revisorer: 
Henrik Stephansen (C3) valgt i ulige år 
Henning Pedersen (S5) blev valgt i lige år 
Terkild Brun blev valgt som revisor suppleant 

7)  Eventuelt: 

H2 opfordrede til at genforhandle aftalen med Stofanet. Dette vil bestyrelsen 
følge op på. 

Grønne affaldsposer?: Udleveres hos viceværten. 

Opfordring til at bestyrelsen ser på udvendigt vedligehold og følger op overfor 
ejere, der ikke holder det i orden. 

Opfordring til fælles arbejdsdag. 

Gruppe på Face-book?: Der findes allerede en gruppe, som man kan blive 
medlem af. Bestyrelsen anvender hjemmesiden og mail. 

Spørgsmål om udskiftning af mursten: Der er murerfirmaer i området, der kan 
levere sten magen til de nuværende, og en tømrer der kan levere tagsten 
(forhør dig hos bestyrelsen). 

Referent: Benny Nørgaard 


