
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, fredag den 27. januar 2012 kl. 
18.30 hos sekretær Susanne Nilsson. 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson og Herbert Bolbroe  
Fraværende: Lizzie Fessel, Erling Hansen og Tommy Svendsen 

 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1.      Godkendelse af referat fra møder og generalforsamling 
2.      Regnskab 
3.      Meddelelser og generalforsamling. 
4.      Eventuelt 
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
ad 1.  
Referatet fra de 3 sidste møder blev godkendt og underskrevet af de fremmødte. 
 
ad 2.  
Det reviderede regnskab for året 1/1 – 31/12 2011 som forelå fra kassereren, blev gennemgået. Der 
geninvesteres ikke før vi ved hvad det vil koste at renovere veje og fortov. 
  
 
ad 3.  
Der har været 7 hus handler i årets løb. Der er lige kommet 3 gravetilladelser, ellers er det ikke væltet 
ind med disse i årets løb. 
En del ejendomsmæglere ønsker gerne et budget fra foreningen, men det har vi ikke, og har aldrig set 
det som et problem. Så længe vort regnskab balancerer nogenlunde, har vi ikke behov for et budget. 
 
Generalforsamlingen forgår i år den 28. februar 2012 kl 19 i  
Nøragersmindecentret Indgang B 1 sal.  
På valg er:  
 Formand  Allan Christensen  for 2 år 
 Bestyrelsesmedlem Susanne Nilsson  for 2 år 
 Bestyrelsesmedlem Lizzie Fessel  for 2 år 
 Bestyrelsessuppleant  (Tommy Svendsen) Ny? for 2 år 
 Bestyrelsessuppleant  Ny valgt   for 1 år  
 Revisor  Lena Svendsen  for 2 år 
 Revisorsuppleant  Preben Alsing  for 1 år 



Forslag til nye medlemmer medtages på generalforsamlingen. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
Såfremt der fremkommer forslag inden den 31. januar 2012, skal kassereren straks orienteres da 
forslag skal fremgå af indkaldelsen.    
  
Forplejning til generalforsamling bliver kaffe te og kringle samt øl og vand.  
Kassereren sørger for indkøb.  
Bestyrelsen møder den 28/2 2012 ca kl. 18.30 til opstilling af borde m.m. 
Mødelokalet har fået 2 nye kaffemaskiner. 
 
ad 4.  
Formanden forsøger at finde en dirigent så vi har en, evt. Ole Dalsgaard. Susanne Nilsson er 
fraværende til generalforsamlingen 
Fastsættelse af dato for vejmøde, bestyrelsesfest og øvrige møde datoer sker efter 
generalforsamlingen, så husk kalender. 
 
Mødet sluttede 19.30 
 
 
Referent Susanne Nilsson 


