
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, onsdag den 29. januar 2014 
kl. 19.00 hos Erling Hansen Liberiavej 29. 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson, Lizzie Fessel, Erling Hansen og Herbert Bolbroe  
Fraværende: Ingen 

 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1.    Godkendelse af referat fra vejmødet 17.5.2013 
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 2013 som forelå fra kassereren  

blev gennemgået. 
Vi afventer at investere i nye obligationer til efter generalforsamlingen, så bliver den 
nye kasserer sat ind i hvorledes det foregår. 

  
3. Vi skulle have NemID og e-Boks, for det forlanger lovgivningen. Allan har fået det 

oprettet. Han har fået oprettet kassereren, og skal når generalforsamlingen er 
overstået, have oprettet den nye kasserer. 

  
 Kommunen har opsagt rensningen af brønde, så sammenslutningen forsøger at finde 

en ordning for alle grundejerforeningerne. Vi giver i dag 4.800,- til kommunen for 1 
rensning om året.  

 Liberiavej 1 har stoppede rendestensbrønde, men dem må han selv rense, for i 
forbindelsen med bygningen af huset, er der nok kommet meget grus ned. 

  
 Endeligt syn med kommunen i forbindelse med etableringen af nye lysmaster og 

nedgravning af elkabler på Johannesburg Allé og Pretoria Allé, er endnu ikke 
foretaget, idet kommunen ikke er mødt op. 

 
 Nogle beboere har klaget over parkeringerne ud for Liberiavej 1/Natalvej 3, og Lizzie 

har lovet at tage sig af problemet. 
  
4.    Generalforsamlingen forgår i år den 25. februar 2014 kl. 19 i  
 Kulturzonen (Nøragersmindecentret) 1 sal.  
 På valg er: 

Formand Allan Christensen for 2 år Modtager genvalg  
Kasserer Herbert Bolbroe   for 1 år  Fraflyttet Digevang 

 Bestyrelsesmedlem Susanne Nilsson  for 2 år Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Lizzie Fessel for 2 år Modtager genvalg 



Bestyrelsessuppleant  for 2 år Vakant 
Bestyrelsessuppleant  for 1 år Vakant 

 Revisor, Lena Svendsen   for 2 år Modtager genvalg 
 Revisorsuppleant, Preben Alsing  for 1 år Modtager genvalg 
 Forslag til nye medlemmer modtages på generalforsamlingen. 
  

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
 Bestyrelsen stiller forslag om ændring af foreningens vedtægter: 
 

§ 4 foreslås ændret således: 
Kontingent og eventuelle rykkergebyrers størrelse, fastsættes af 
generalforsamlingen. 

. 
§ 8 foreslås ændret således: 
Til at varetage foreningens formål og interesser vælges blandt foreningens 
medlemmer en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer og tre 
bestyrelsesmedlemmer. 
Formand og kasserer vælges særskilt modsat hinanden. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år således, at der hvert andet år afgår to 
medlemmer og hvert andet år tre medlemmer. 
Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. 
Desuden vælges for to år ad gangen to revisorer, således at 1. revisor afgår hvert 
andet år og 2. revisor hvert andet år. Endvidere vælges en revisorsuppleant, der 
afgår hvert år. 
Revisorer og revisorsuppleant kan genvælges. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. 
Såfremt bestyrelsen i en valgperiode reduceres til tre medlemmer, indkaldes til en 
ekstraordinær generalforsamling med henblik på supplering til fem medlemmer. 
Over møderne føres en protokol, der kommer til godkendelse for generalforsamlingen 
og tjener som bevis for rigtigheden af førte forhandlinger over for foreningens 
medlemmer og tredjemand. 

  
 Forplejning til generalforsamling bliver kaffe te og kringle samt øl og vand.  
 Erling Hansen sørger for indkøb: 2 kasser øl, en kasse vand og 1 ½ alm. kringler. 
 

Vi medbringer hver 2 kander kaffe. Erling medtager en kande vand og tebreve, køber 
kaffefløde og kigger i kassen, om der mangler kopper, tallerkener, servietter og 
teskeer,  
Medbringer i øvrigt kniv og øloplukker, hvis det er flasker,  

         Bestyrelsen møder den 25/2 2014 ca. kl. 18.30 til opstilling af borde m.m. 
 
4. Vi skal se på hvad der skal foretages, når de sidste luftledninger er fjernet nede ved 

haveforeningerne, for vi skal have renoveret både fortove, asfaltborte og veje. Men 
det skal ikke være den helt dyre løsning. Det må med på vort næste vejmøde.  
Tal evt. med formanden for vejudvalgsmødet i grundejerforeningen Nøragersminde 
om deres løsning. 

 
Fastsættelse af dato for vejmøde, bestyrelsesfest og øvrige mødedatoer sker efter 
generalforsamlingen, så husk kalender. 
 
Mødet sluttede kl. 20.45 
 
 

Referent Susanne Nilsson 


