
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, tirsdag den 27. januar 2015 
kl. 19.00 hos Allan Christensen Natalvej 31. 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson, Lizzie Fessel, Erling Hansen og Michael Dupont. 
Fraværende: Tommy Svendsen og Rune Jønsson 

 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1.    Godkendelse af referater 
2.      Regnskab 
3.      Meddelelser og generalforsamling. 
4.      Eventuelt 
_____________________________________________________________________________  
 
1. Godkendelse af referater. 
 

Referaterne fra bestyrelsesmødet 27. Marts 2014 og vejmødet 2. Maj 2014, blev 
godkendt og underskrevet. 

 
2. Kassereren orienterer 

 
Det reviderede regnskab for året 1/1 – 31/12 2014, som forelå fra kassereren,  
blev gennemgået. Vi har ikke modtaget regning for det vejarbejde, vi har fået udført. 
Der købes obligationer når der er kommet kontingent ind. 
Der er udtrukket for ca. 400.000 kr. så inkl. renteafkast, skal vi nok købe for omkring 
500.000 kr. 

  
3. Formanden orienterer 

 
Grundejerne ved Kamerunvej har fået tilbud på at få lagt asfalt på vejene, Vi forsøger 
at få en kopi af deres tilbud, og ser om det er en måde som tiltaler os. Prisen var på 
under 1 million for deres veje. Og det var med ændring af vejbrønde som skulle 
vendes ¼ omgang for ikke at rillerne vender i kørselsretningen. 
Vi tager måske efterfølgende kontakt til et asfaltfirmaet for at høre om fjernelse af 
asfalt på border ved fortov, og pålægning af nyt asfalt, og evt. pålægge 2 cm. asfalt 
på vejene. 

 
 Der er ikke modtaget ansøgning om fastelavnsfest. De beboere som sidste år indbød 

til fastelavnsfest på Natalvej, har sat deres hus til salg. 
Der er solgt 4 parceller i 2014.  
Der har ikke været syn på vejene mod vest, efter der er kommet ny vejbelysning.  
Der er nu lagt nye fliser ud for Natalvej 3 hvor der er bygget nyt hus, og ejerne og 
foreningen har aftalt at deles om udgiften på 15 fliser. 

 
4. Generalforsamlingen 
  
    Generalforsamlingen forgår i år den 24. februar 2015 kl. 19 i  



 Kulturzonen (Nøragersmindecentret) 1 sal.  
 På valg er: 

  
Kasserer Erling Hansen      for 2 år  Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Michael Dupont    for 2 år Modtager genvalg 
Bestyrelsessuppleant Tommy Svendsen   for 2 år Modtager genvalg 
Revisor Ole Dalsgård     for 2 år Modtager genvalg 

 Revisorsuppleant, Preben Alsing     for 1 år Modtager genvalg 
  
 Der er pt. ikke indkommet nogen forslag. 
 

Formanden kopierer indkaldelsen med regnskabet på bagsiden efter den 31. januar, 
så eventuelle nye forslag kan påføres, de uddeles i starten af februar. 

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

Vi medbringer hver 2 kander kaffe. Erling medtager en kande vand og tebreve, køber 
kaffefløde og ser i kassen om der mangler kopper, tallerkner, servietter og te-skeer. 
Medtager kniv og evt. øl-oplukker. 

         Bestyrelsen møder den 24/2 2015 ca kl. 18.30 til opstilling af borde m.m. 
 
5. Eventuelt 
 

Dato for vejmøde er onsdag 6. maj 2015 hos Michael, bestyrelsesfesten afholdes den 
18. juli 2015 hos Allan og øvrige møde datoer fastsættes efter generalforsamlingen. 
 
Mødet sluttede kl. 21.30 
 

Referent Susanne Nilsson 


