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Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
torsdag den 27. februar 2003 kl. 19.00 

blev afholdt i Nøragersmindecentrets lade. 
______________________________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Protokol (Protokollen vil ligge til gennemsyn ½ time før generalforsamlingens start). 
3. Formandens beretning. 
4. Regnskab. 
5. Fastsættelse af kontingent og indskud samt honorar til bestyrelsen. 
      5a: Kontingent og indskud – foreslås uændret. 
      Kontingent kr. 400, åprligt – indskud kr. 225,- 
6. Valg til bestyrelsen: 

6 a: Kasserer Herbert Bolbroe,  for to år - modtager genvalg 
      6 b: Bestyrelmedlem, Erling Hansen, for to år - modtager genvalg 
      6 c: Bestyrelsessuppleant, Gert Sørensen, for to år - modtager genvalg 
      6 d: Revisor, Anton Degn,  for to år - modtager genvalg 
      6 e: Revisorsuppleant, Ole Dalsgaard, for et år - modtager genvalg 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Formanden bød velkommen og gik over til 1. punkt på dagsordnen. 
 
 

Ad 1. Sven-Erik Predstrup blev valgt til dirigent. 
 
Ad 2. Protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 1830. 
 
Ad 3. Formanden indledte sin beretning med at konstatere, at der i lighed med 

tidligere år ikke havde været de helt store sager. Det, der har optaget 
bestyrelsen mest, er problemerne med  de høje opkørsler og de øvrige 
vejreparationer. 
Han fortsatte: Det er nu lykkedes os at finde en lokal fagmand til at udbedre de 
skader, der er på veje og fortove og som forhåbentlig kan løse problemet med 
opkørslerne,  
Vi havde ved vejsynet i maj måned omkring 34 opkørsler, som muligvis skulle 
repareres, men der var kun 8 som havde søgt om at få ændret deres 
opkørsler. Alle 8 vil blive udbedret og prisen vil være omkring 5000 kr. pr. 
opkørsel. Entreprenøren vil påbegynde arbejdet i april måned og i forlængelse 
af dette arbejde, vil vi også få udført andre påtrængende reparationer. 
 
Der er nu etableret e-mail til bestyrelsesmedlemmerne, og foreningen har fået 
sin egen hjemmeside, der hedder www.digevang.dk. Jeg skal derfor stærkt 
opfordre medlemmerne til at benytte sig af denne udmærkede hjemmeside 
som Erling Hansen har skabt. 
På siden er anført navn, adresse, telefonnumre og e-mail adresser til 
bestyrelsesmedlemmerne, ligesom der vil være mulighed for at se de 



Grundejerforeningen 
     ”Digevang” 
  www.digevang.dk 

godkendte regnskaber og læse referater fra bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger. Der vil også være anført evt. nyheder, ligesom der er 
etableret links til forskellige offentlig myndigheder og andre relevante 
institutioner mv. I er velkommen til at komme med forslag til udbygning af 
siden, så alle kan få glæde af nogle gode tips. 
Hvis I skulle få en ny nabo, så fortæl dem om hjemmesiden og dens 
muligheder. 
Det nu også blevet muligt at indbetale kontingent  via PBS, og alle skulle have 
modtaget et indbetalingskort fra PBS. Der har været lidt vente- og 
ekspeditionstid, men det burde være overstået nu. Hvis der er nogen, som har 
problemer med vores PBS-kort, så lad os få det at vide, så det kan blive 
ordnet. 
I lighed med tidligere år har vi ved det årlige vejsyn og andre lejligheder uddelt 
sedler til de beboere, som har været lidt længe om at få fejet og luget ukrudt. 
Der er tale om en reminder og ikke en skideballe; men I må da meget gerne 
efterleve det.  Fra sidste vejmøde og til i dag har vi uddelt omkring 80 sedler, 
og set i forhold til sidste års ca. 50, så er der en tendens til vigende interesse 
for den daglige vedligeholdelse. 
 
Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 
 
Ole Dalsgaard, Johannesburg Alle 33, spurgte til de aktuelle adresser vedr. 
opkørselsreparationerne. 
Formanden svarede, hvorefter Dalsgaard konstaterede, at hans indkørsel ikke 
var med i gruppen af reparationer, hvilket han stillede sig uforstående overfor, 
da han mente, han mundtligt havde søgt om reparation 
Formanden beklagede, at den ikke var kommet med, men det var muligvis en 
forglemmelse fra hans side. 
Erling Hansen bemærkede, at opkørselen havde været genstand for 
diskussion, men at man fandt indkørslen for lavt liggende, hvorfor en 
regulering af opkørslen ikke ville hjælpe. 
Formanden tilkendegav, at det vil blive taget op igen i forbindelse med 
afholdelse af næste vejsyn, men at det forudsætter en regulering af 
indkørslen. 
 
Kurt Henriksen, Liberiavej 3, spurgte, hvornår de andre reparationer vil blive 
udført – herunder opkørsler, der ikke er for høje, men blot trænger til at blive 
repareret. 
Formanden svarede, at alt det andet bliver repareret senere, idet man i første 
omgang koncentrerer sig om ændringerne af de høje opkørsler. 
 
Knud Bagge, Pretoria Alle 5, spurgte, om det bedst kunne betale sig at vente 
til efter reparationen af opkørslen, hvis man ville omlægge sin indkørsel. 
Formanden foreslog, at han trak den lidt i ørerne for at se niveauet på den nye 
opkørsel. 
 

 Kassereren kunne som kommentar til PBS-tilslutningen meddele, at der nu 
var tilknyttet omkring 80 medlemmer til PBS-ordningen, hvilket han anså for 
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fint. Han opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig, og hvis de havde 
problemer med at blive tilmeldt ordningen, kunne de enten kontakte deres 
egen bank eller de kunne kontakte ham, så ville han være behjælpelig med at 
blive tilmeldt. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 

 
Ad 4. Ingen ønskede ordet til regnskabet, der herefter blev godkendt. 
 
Ad 5a. Kontingent og indskud forblev uændret. 
 
Ad 5b. Bent Hein, Liberiavej 19, konstaterede, at der efterhånden er gået en del år 

siden honoraret til kassereren og beløbet til bestyrelsesfesten er blevet 
reguleret. Han mente derfor, at der - i lighed med alt andet i samfundet – 
burde ske en regulering. 

 Kassereren kommenterede det med, at hvis bestyrelsen mente der skulle ske 
en regulering, ville det sikkert have fremgået af punktet. 

 Bent Hein meddelte herefter, at han til næste generalforsamling ville foreslå 
en regulering af beløbene. 

  
 Honorar og tilskud til bestyrelseskomsammen forblev herefter uændret. 
 
 
Ad 6. Valg: 
 
Ad 6a. Kasserer, Herbert Bolbroe, blev genvalgt. 
 
Ad 6b. Bestyrelsesmedlem, Erling Hansen, blev genvalgt. 
 
Ad 6c. Bestyrelsessuppleant, Gert Sørensen, blev genvalgt. 
 
Ad 6d. Revisor, Anton Degn, blev genvalgt. 
 
Ad 6e. Revisorsuppleant, Ole Dalsgaard, blev genvalgt. 
 
Ad 7. Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad 8. Der var ingen, der ønskede ordet til eventuelt. 
 
 Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 Formanden kunne kl. 1930 erklære generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 Der var mødt 18 stemmeberettigede medlemmer. 
 
 

Referent Erling Hansen.  


