
Grundejerforeningen Digevang. 
 
Referat af generalforsamlingen i Digevang tirsdag den 26. februar 2002 kl. 1900 i 
Nøragersmindecentrets lade, Nøragersmindevej 72 - 100, 2791 Dragør. 
 
Der var mødt 28 medlemmer hvoraf 21 var stemmeberettigede. 
 
Formanden Kai Nielsen bød velkommen og henviste til den udleverede dagsorden. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent.  

Sven-Erik Predstrup 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, Der var ikke mødt nogen op for at se på protokollen som 
lå til gennemsyn ½ time før generalforsamlingen start. Vi har arbejdet med 
forslag med om betaling via PBS. Vejarbejde bliver en større omgang i år. 
Fastelavns udvalget stopper, så hvis der  er nogen som vil overtage, er de 
velkommen. Opkørslerne til grundene, er for nogle’s vedkommende 
besværliggjort af for stor afstand fra vej til fortov. De haver som er omfattet af 
denne gene, vil vi se på i forbindelse med vejsynet.  Grundejerne bedes meddele 
en fra bestyrelsen hvis de ønsker at vi ser på deres opkørsel. 
Grundejerforeningens revisor har nedlagt sit hverv, så vi har en stilling ledig. 
Erling Birkeholm foreslog at vi uddelte referat af generalforsamlingen til alle i 
stedet for at have protokollen til gennemlæsning. 
Ole Dalsgaard spørger om godkendelsen også betyder godkendelse af 
indkomne forslag 7a. Dette blev benægtet. 

 
Beretningen blev herefter godkendt. 

 
Punkt 4. Regnskab. 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. 
Jette Møller spurgte til hvorfor revisoren havde nedlagt sit hverv, og fik af vide at 
det intet havde med regnskabet at gøre. 
 
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) Formand, Kai Nielsen blev genvalgt for to år. 
b) Bestyrelsesmedlem, Tommy Svendsen blev genvalgt for to år. 
c) Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson blev genvaldt for to år. 
d) Bestyrelsessuppleant, Lizzie Fessel blev genvalgt for to år. 
e) Revisor, Kurt Henriksen blev valgt for to år. 
f) Revisorsuppleant, Ole Dalsgaard blev valgt for et år. 

 
Punkt 7. Indkomne forslag. 

a) Grundejere med problemer med deres opkørsler, får problemet løst, og at 
udgifterne afholdes af grundejerforeningen. Stillet af Jørgen Madsen.            
Jan Lohmann Johannesburg alle 11 har i hvert fald problemer og benytter PT 
en træplanke som hjælp til at komme op.  Lillian Johannesburg alle 13, har 
også problemer når hun kører ind, bare der er lidt fyldt i bilen. Formanden 
fortæller at kommunen nægter os at lægge asfalt bort, så det skal laves rigtigt 
for at kommunen giver tilladelse. Ole Dalsgaard bor også hvor der er rist i 
kanten af indkørslen. Bestyrelsen foreslår at en professionel vurderer hvem 
der skal have det lavet. Olufsen Johannesburg alle  21, har først fået 
problemer efter vi har fået hævet fortovet. Tommy Svendsen fortalte at 
indkørslens bagkant skal være i niveau med indkørslen. Jan Lohmann 
forespurgte om niveau forskel og får forklaret at det får vi en fagmand til at se 
på. Liberiavej 24 Forespurgt  om kommunen ikke kunne gøres ansvarlig for 
det hævede fortov, og om de evt kan komme til at betale eller give tilskud. 
Bestyrelsen undersøger dette. 

 
Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod. 
 

b) Kontingentet til foreningen kan betales via bankernes betalingsservice. Stillet 
af Jørgen Madsen. 
Bestyrelsen har undersøgt det og prisen er 100 kr. Årligt og for tilsluttede 
betales kr. 3.67 pr girokort mens der betales kr. 5.50 for ikke tilsluttede. Dette 
giver imellem kr. 583,53 og kr.1.167,06 om året for 1 betaling, og dobbelt hvis 
der skal betales 2 gange om året.  Dette beløb betales af grundejerforeningen. 
Ole Dalsgaard Johannsburgalle 33  spørger om dette forslag skal vedtages 
eller om bestyrelsen kan tilmelde os uden at forslaget vedtages. Hertil er 
svaret hvis det vedtages SKAL bestyrelsen oprettes grundejerforeningen i 
PBS 
Forslaget blev vedtaget med 7 imod og 12 for 
 

c) Kontingentet kun betales en gang om året i modsætning til nu, hvor det 
opkræves 2 gange. Stillet af bestyrelsen. Og det kræver ændring i 
vedtægterne.  Ole Dalsgaard, kommenterer at det ikke fremgår af forslaget at 
det er et lovændring. Dette tages til efterretning og bestyrelsen beklager. Der 
er intet til hindring for at man betale forud.  
Forslaget blev vedtaget med 19 stemmer for af de ialt 21 fremmødte. 
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d) Fastelavns festudvalget ansøger om tilskud for år 2002. 
Bestyrelsen har godkendt  tilskud på op til kr. 2000. 
Ole Dalsgaard foreslår ændringsforslag så at bestyrelsen bemyndiges til at 
godkende ansøgninger om tilskud til fastelavnsfest i åren fremover. 
 
Der var ingen invendinger så ændrings-forslaget blev vedtaget. 
 
 

Punkt 8. Eventuelt. 
 
Liberiavej 8 i kansten falder der sand ned på vejen,  Vandet løber ikke frit.  SVAR: Vi bør 
vande for myrer, så graver de ikke sandet væk. 
Jette Møller Joh. 9,  det kunne være at vejene var slidte. 
Liberiavej 8: Vi rammer ind i træerne når vi går på fortovet.  Lohmann Joh 11: beder os 
give sedler. Hvilket vi vil gøre ved vejmødet .  Hvad med skaderne (fugle)... Her må man 
kontakte kommunen 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen kl. 20.05 
blev erklæret for afsluttet. 
 
  
Ref: Susanne Nilsson. 


