
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, fredag den 28. januar 2011 
kl. 18.30 hos formand Allan Christensen. 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson, Erik Christiansen, Lizzie Fessel, Erling Hansen og 
Herbert Bolbroe  
Fraværende: Gert Lionett 

 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1.    Godkendelse af referat fra vejmødet 23.4.2010 
2.      Regnskab 
3.      Meddelelser og generalforsamling. 
4.      Eventuelt 
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
1. Referatet fra vejmødet blev godkendt og underskrevet. 
 
2. Det reviderede regnskab for året 1/1 – 31/12 20010 som forelå fra kassereren,  
 blev gennemgået.  
 Konti i Amagerbanken og Danske Bank, er lukket. Tilbage er så Arbejdernes  
 Landsbank. Vi har ikke kontanter liggende mere. 
 Ellers var der intet at kommentere. 
 Der er 3 hus-handler i foreningen siden sidste generalforsamling, 
 den ene på tvangsauktion. 
 
3. Generalforsamlingen forgår i år den 22. februar 2011 kl 19 i  
 Nøragersmindecentretslade.  
 På valg er  
 Kasserer Herbert Bolbroe for 2 år 
 Bestyrelsesmedlem Erling Hansen for 2 år 
 Bestyrelsessuppleant Gert Lionett for 2 år. Han modtager ikke genvalg 
 Revisor, Ole Dalsgaard for 2 år 
 Revisorsuppleant, Preben Alsing for 1 år 
 Forslag til nye medlemmer medtages på generalforsamlingen. 
 Der var ikke indkommet nogen forslag. 
    
 Store diskutioner om snerydningen. Den har ikke været tilfredsstillende.  
 Allan ringer til Ullerup Maskinstation og hører hvad vi kan gøre anderledes.  
 
 Forplejning til generalforsamling bliver kaffe te og kringle samt øl og vand.  
 Kassereren sørger for indkøb.  
         Bestyrelsen møder den 22/2 2011 ca kl. 18.30 til opstilling af borde m.m. 
 
4. Hybler og Søn fortsætter som reparatør af veje og fortove. 
 -Vejarbejdet er udført og det ser pænt ud. Vi skal nok tage fat i nogle af vore  



 store revner i vejene til sommer. Vi kikker på det ved næste vejsyn. 
 Vi takker Erik fordi han holder øje med hvad der sker i foreningen. 
 Grundejeren Pretoria Allé 15 har søgt om tilslutning af ejendommens vandafledning 

til foreningens regnvandsbrød. Tilladelsen imødekommet. 
 -Kommunen har sendt os brev om, at en del personer klager over, at private veje ikke  
 er ryddet, og beder os tage affære. Vi kan ikke gøre det store overfor beboerne som  
 ikke rydder deres fortov, og vejene ryddes af Ullerup maskinstation,  
 men det er stadig parcelhusejernes ansvar at vejen er ryddet. 
 -Sagen om det høje plankeværk på Liberiavej 6 er lukket.  
 -Delegeretmøde i grundejerforeningssammenslutningen, der er valgt ny formand. 
 -Tårnby kommune opsiger aftalen med Amager forbrænding, hvorefter de overtager 
                      affaldspladsen på Kirstinehøj. De håber at det sparer nogle penge. 
 
 

Fastsættelse af dato for vejmøde, bestyrelsesfest og øvrige møde datoer sker efter 
generalforsamlingen, så husk kalender. 
 
Mødet sluttede 20.24 
 
 

Referent Susanne Nilsson 


