
Grundejerforeningen Digevang. 
 
Referat af generalforsamlingen i Digevang tirsdag den 20. februar 2001 kl. 1900 i 
Nøragersmindecentrets lade, Nøragersmindevej 72 - 100, 2791 Dragør. 
 
Der var mødt 20 medlemmer hvoraf 18 var stemmeberettigede. 
 
Formanden Kai Nielsen bød velkommen og henviste til den udleverede dagsorden. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent.  

Gert Sørensen blev valgt. 
 
Punkt 2. Protokol. 

Protokollen havde ligget til gennemsyn fra kl. 1830, og ingen havde kommentarer 
til protokollen. 

 
Punkt 3. Beretning. 

Formand, Kai Nielsen, oplyste, at han stort set ikke har noget til årets beretning, 
idet der ikke er - og ikke har været nogen problemer i foreningen i det forløbne 
år. Han fortalte om bestyrelsens 3. forsøg på at få kommunen til at anlægge en 
bro over fælleden ved indgangen til fælleden ud for Natalvej, samt om 
kommunens afslag og Deres plan om flytning af broen forenden af Finderupvej til 
ud for Pilegård alle. Affald er ikke som de foregående år blevet læsset af på 
fælleden, og de få reparationer som blev fundet ved vejsynet sidste år, bliver 
medtaget i reparationerne i år. 

 
Beretningen blev herefter godkendt. 

 
Punkt 4. Regnskab. 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. 
 
Anton Degn bad på alles vegne om at få uddybet posten under Udlodningsprov/ 
Renholdningsselskabet.  Kassereren fortalte at vi har skiftet renholdningsselskab, 
og på det likviderede selskabs generalforsamling sidste år, blev det vedtaget at 
udlodde formuen til medlemmerne.  
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 

 
Punkt 5. Fastsættelse af kontingent og indskud. 

a) Bestyrelsen foreslog uændrede satser.  Kontingent kr. 200,- pr. halvår og 
indskud 225,-.  

 
b) Honorar til bestyrelsen.  Bestyrelsen foreslog uændrede satser. Kr. 4.000,- til 

kassereren og kr. 3.700,- til bestyrelseskomsammen.  
 
Begge forslag blev vedtaget. 
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Punkt 6. Valg til bestyrelsen. 
a) Kasserer, Herbert Bolbroe blev genvalgt for to år. 
b) Bestyrelsesmedlem, Erling Hansen blev genvalgt for to år. 
c) Bestyrelsessuppleant, Gert Sørensen blev genvalgt for to år. 
d) Revisor, Anton Degn blev genvalgt for to år. 
e) Revisorsuppleant, Kurt Henriksen blev genvalgt for et år. 

 
Punkt 7. Indkomne forslag. 

a) Fastelavns festudvalget ansøger om tilskud for år 2001. 
Bestyrelsen foreslog tilskud på op til kr. 2000. 
Fastelavns festudvalget spurgte om tilskud på størrelse med det som blev 
givet ved årtusindskiftet på kr. 2.500, da prisen på tønderne er steget meget. 
 
Der var ingen invendinger så forslaget blev vedtaget. 
 

b) Forslag om udskiftning af "Pas på mig" skiltene på hjørnet af Johannesburg 
Alle/Pretoria Alle samt Liberiavej/Natalvej. 

 
Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for. 
 

Punkt 8. Eventuelt. 
Christian Boisen Liberiavej 23, spurgte hvor fortovskanten startede. ..E.H. 
svarede at iflg. færdselsloven, er fortovet området fra skel til kørebanens 
begyndelse… Halim Liberiavej 8, spurgte om ikke fortove skulle holdes fri fra for 
brede buske og nedhængende træer. ..E.H. fortalte at vi ved vejmødet i maj 
måned, uddeler mange breve til beboere om venligst at klippe buske/hække/ 
træer eller rense for ukrudt. . .Ole Dalsgård Johannesburg Alle 33 spurgte til folks 
dårlige måde at parkere på.. . Bestyrelsen henstiller til beboerne om ikke at 
parkere lige over for hinanden, så det vanskeliggør passage med en bred bil som 
f.eks. en brandbil. . E.H. oplyste tillige om at parkering med 2 hjul på fortovet ikke 
er forbudt, men at vi i grundejerforeningens bestyrelse henstiller til folk om ikke at 
parkere på asfalt borten med 2 hjul, da det kan ødelægge borten og det er jo 
grundejerne selv der skal betale for reparation af skaderne. . Pretoria Alle 28 
spurgte om hvor man henvendte sig vedr. parkerede biler uden nummerplade. 
E.H. fortalte at biler uden plader skal anmeldet til politiet.  

 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen kl. 1932 
blev erklæret for afsluttet. 
 
  
Ref: Susanne Nilsson. 


