
Referat af bestyrelsesmøde den 25. januar 2008 kl. 19.30 hos formand Kai Nielsen. 
 
Tilstede: Kai Nielsen, Susanne Nilsson, Erling Hansen, Tommy Svendsen, Gert Lionett,  
Lizzie Fessel og Herbert Bolbroe 
______________________________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
 
1. Gennemgang af sidste referat. 
2. Meddelelser og generalforsamling. 
3. Regnskab. 
4. Eventuelt. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
1. Referatet fra vejmødet var endnu ikke renskrevet. 
 
2. Kommunen undersøger alle huse i kommunen for, hvor regnvand havner. I området 

hvor Digevang hører under, har man fundet fejl på 16% af ejendommene. Disse vil 
blive kontaktet af kommunen og får en frist på 2 år til at få udbedret afløbene. 

  
 Vores hovedkloak er ikke i god stand. Pakningerne imellem rørende er utætte så der 
 trænger vand ind udefra. Kommunen overvejer at fore rørene på vejene og måske 
 helt ind til ejendommene med en slags strømpe, så de bliver tætte. 
  
 Vores regnvandsbrønde på vejen er foreningens egne, og er heller ikke i den bedste 
 stand. Den ene brønd på hjørnet af Natalvej og Liberiavej er stoppet. Den skal renses 
 op for sand og grus. 
 
 Ved vejmødet i maj, nedsættes et par bestyrelsesmedlemmer som vejudvalg så ikke 
 formanden hænger på det hele. Der har været en del at se til med entreprenøren 
 som stod for den sidste omgang reparationer. Kr. 17.000 er tilbageholdt indtil diverse 
 fejl er udbedret. 
  
 Liberiavej 41 klager over manglende udskiftning af fliser. Ejeren påpeger at de har 
 været knækket siden 2005. Bestyrelsen mente der var en sag mellem ejeren af 
 Liberiavej 41 og en lastbilejer, som menes at være set køre op på fortovet. Dette 
 lader ikke til at være tilfældet, så fliserne skiftes næste gang entreprenøren er i gang.  
 
 Vi har fået en henvendelse fra kommunen om at afmelde en frostfri hane som 
 engang har været tilmeldt på matrikel 6kc Tømmerup. Vandhanen afmeldes. 
 
 Ny asfaltering af vejene bør vente til ledningsnettet er udskiftet, og kloak systemet er 
 renoveret. 
 
  Indkaldelse/dagsorden til foreningens generalforsamling den 26. februar 2008 kl. 
 19.00 i ”LADEN” Nøragersmindecentret blev gennemgået og vil blive omdelt til 
 medlemmerne af formanden primo februar 2008 med indkomne forslag tilføjet. 

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, er indstillet på genvalg. 
Indkomne forslag som modtages senest 31.1.2008, afleveres straks til formanden. 

   
3. Det reviderede regnskab for året 1/1 – 31/12 2007 som forelå fra kassereren, blev 

gennemgået. Her var intet at kommentere. 
 



4. Forplejning til generalforsamling bliver kaffe og kringle som sædvanlig. Kassereren 
sørger for indkøb m.m.  
Bestyrelsen møder den 26/2 2008 kl. 18.00 til opstilling af borde m.m. 

 
Fastsættelse af dato for vejmøde, bestyrelsesfest og øvrige møde datoer sker efter 
generalforsamlingen. 
 

Referent Susanne Nilsson 


