
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, torsdag den 21. januar 2016 
kl. 19.00 hos Tommy Svendsen, Johannesburg alle 26. 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson, Lizzie Fessel, Erling Hansen og Michael Dupont. 
Tommy Svendsen og Rune Jønsson 
Fraværende: Ingen 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1.    Godkendelse af referater 
2.      Regnskab 
3.      Meddelelser og generalforsamling. 
4.      Eventuelt 
_____________________________________________________________________________  
 
1. Godkendelse af referater. 

Referaterne fra bestyrelsesmødet den 27. januar, generalforsamlingen den 24. 
februar og vejmødet den 6. maj 2015, blev godkendt og underskrevet. 

 
2. Kassereren orienterer 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for året 1/1 – 31/12 2015  
Regnskabet gav et formuetab på 61.000 i forhold til sidste år.  
Der var kun kommentarer til typen af regnskabs opstilling, som vi måske med tiden 
skal have ændret. 
Vi har problemer med at få at vide, når der flytter nye beboere til foreningen. 
Ejendomsmæglerne beder om materiale ved salg, men meddeler ikke, når der er sket 
en handel. 

 
3. Formanden orienterer 

Der er 2 hængepartier vedr. de sedler, vi har uddelt ved vejmødet. 
Fortov og vej bliver overhovedet ikke rengjort på Natalvej 26.  
Der mangler at blive skiftet fortovsfliser, hvor mange er knækket på Natalvej 22.  
 
Formanden har indhentet tilbud fra NCC på asfaltbort, og det koster total 882.912,50 
kr. og det er inkl. udskiftning af vandlås/stophane til flydende vandlåse/stophane i 
asfalten. Opgravning, klargøring af asfalt og bortskaffelse af gl. asfalt. 1.765 km2. á 
66,00 
Opkørsler får bærelag, men det øvrige bort er ikke egnet til parkering. 
 
Hvis vi skal have skiftet asfaltbord, så skal vi ligeledes have rettet på nogle fliser, og 
knækkede fliser skal skiftes.  
Prisen er 452 pr. stk. excl. moms hvis de skal lægges om, hvis de skal udskiftes med 
nye, så er der en merpris på 118 kr. pr flise. 
 
NCC anbefaler ikke at vi får det ændret nu, for hvis vi om et par år skal have asfalt på 
vore veje, så skal vi alligevel have fat i kantsten og derfor også borten igen.  
 



Skal vi have asfaltbord eller skal vi vente, vi kan tage det op på generalforsamlingen, 
og lade beboerne bestemme, om det skal være nu. 
Selve vejene kan måske vente 5 år. Men vi skal selvfølgelig også have et tilbud 
mere, så der er noget at vælge imellem. 
 
Vores formue er ikke stigende, men det er prisen for ny asfalt belægning, så det kan 
være, at det kan betale sig at slå til nu og få både vej og bort renoveret. 
 
Allan Christensen tager fat i NCC og spørger om en pris på både vej og fortovsbort 
mm. Og så skal vi have et alternativt tilbud fra et andet firma f.eks. Munck, Colas 
Dansk Asfalt. 
 
Margit Rystrand, Pretoria alle 16 har sendt en klage over en flise, som har et hul. Og 
spørger, hvad vi har tænkt os at gøre ved det.  
Reglerne er, at hullet faktisk skal være ret dybt, for at det kræves, at vi reparerer det. 
Men bliver det vedtaget, at vi skal i gang med renovering, så medtages denne flise 
selvfølgelig.  
 
Der er stadigvæk store problemer med hundeejere, som ikke fjerner hundes 
efterladenskaber, når de går tur. Bl.a. Natalvej 26 har ikke snor på sine hunde, og 
samler ikke op efter hundene har lagt sin lort. Hundene er ikke engang i snor. Det 
tager vi lige op igen på generalforsamlingen. Det er også et problem med luftere, som 
ikke har hunde i snor og især, at de så ikke tager dem til sig når, man beder dem 
kalde dem til sig. 

 
4. Generalforsamlingen 
  
    Generalforsamlingen forgår i år tirsdag den 23. februar 2016 kl 19 i  
 Kulturzonen (Nøragersmindecentret) 1 sal.  
 

Vi foreslår, at kontingentet stiger med 100 kr. både i 2017 og i 2018. 
 
 På valg er:  

Formand Allan Christensen     for 2 år  Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Susanne Nilsson    for 2 år Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Lizzie Fessel    for 2 år Modtager genvalg 
Bestyrelsessuppleant Rune Jønsson    for 2 år Modtager genvalg 
Revisor Lena Svendsen     for 2 år Modtager genvalg 

 Revisorsuppleant, Preben Alsing     for 1 år Modtager genvalg 
  
 Bestyrelsen foreslår, at vi får gjort noget ved vore veje og eller asfaltbort ved fortovet. 
 De indhentede priser, danner grundlag for en afstemning for, hvad vi skal foretage os. 
 

Formanden kopierer indkaldelsen og evt. regnskabet på bagsiden efter den 31. 
januar, så eventuelt andre indkomne forslag, kan påføres. Vi uddeler i starten af 
februar. Allan giver lyd, når det er kopieret, og vi kommer forbi, og henter en stak, og 
deler ud. 

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

Vi medbringer hver 2 kander kaffe (Lizzie 3  og Michael 1 kande). Erling medtager en 
kande vand og tebreve, køber kaffefløde og ser i kassen, om der mangler kopper, 
tallerkner, servietter og teskeer. Medtager kniv og evt. øloplukker. 



Bestyrelsen møder den 23/2 2016 ca. kl. 18.30 til fremlæggelse af protokol og 
opstilling af borde m.m. 

 
5. Eventuelt 
 
 Fremover vil Allan sende invitation på mail hvis indkaldelsen på apple ikke virker. 
 

Dato for vejmøde er onsdag 11. maj 2016 kl. 18:00 hos Allan med spisning inden 
vejsyn. Bestyrelsesfesten afholdes lørdag den 30. juli 2016 hos Michael, 
Kongelundsvej 494. Øvrige møde datoer fastsættes efter generalforsamlingen. 
 
Mødet sluttede kl. 22:30 
 

Referent Susanne Nilsson 
 
 


