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Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
tirsdag den 24. februar 2004 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, årligt – indskud kr. 225,- 

5b: Honorar til bestyrelsen foreslås forhøjet med kr. 500 til henholdsvis  
kr. 4.500 til kasserer og kr. 4.200 til bestyrelsesfest. 

6. Valg til bestyrelsen: 
6 a: Formand Kai Nielsen,  for to år - modtager genvalg 

      6 b: Bestyrelsesmedlem, Tommy Svendsen, for to år - modtager genvalg 
      6 c: Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson, for to år - modtager genvalg  
      6 d: Bestyrelsessuppleant, Lizzie Fessel, for to år - modtager genvalg 
      6 e: Revisor, Kurt Henriksen,  for to år - modtager genvalg 
      6 f: Revisorsuppleant, Ole Dalsgaard, for et år - modtager genvalg 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Næstformanden Tommy Svendsen bød velkommen på bestyrelsens vegne da 

formanden ikke kunne være til stede. Han efterlyste straks en dirigent og gik over til 
1. punkt på dagsordenen. 

 
 

Ad 1.  Per Christiansen Liberiavej 5, blev valgt til dirigent og konstaterede at 
generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, var indkaldt lovlig den 
2.2.2004.. 

 
Ad 2. Protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 1830. 
 
Ad 3. Formanden var fraværende, og næstformanden trådte til og indledte 

beretningen med at konstatere, at der i lighed med tidligere år ikke havde 
været de helt store sager. Der har i årets løb kun været 1 bestyrelsesmøde. 
Det der har optaget bestyrelsen mest, er problemerne med de høje opkørsler 
og de øvrige vejreparationer. Der blev sidste år meddelt at man kunne søge 
om at få ændret sin opkørsel.  
Erling Hansen overtog ordet, og fortalte at ca. 10 havde benyttet sig af 
tilbudet, og disse opkørsler er blevet ordnet. Der var en enkelt parcels 
vejbane, der stadig er problemer med. 

 
Kurt Henriksen Liberiavej 3: Hvor mange penge skal der benyttes til vej næste 
år? Vi har masser af vandpytter.  
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Erling Hansen: Vi er kede af, at det ikke er blevet godt nok. Der er i år forsøgt 
2 gange at udbedre skaden, men resultatet er ikke tilfredsstillende, men det 
har også noget at gøre med at I har fået fjernede kantsten. Men vi ser på 
sagen. 
Kurt: Vejmanden sagde at der skulle fræses i vejen for at det ville kunne 
holde, og det ville grundejerforeningen ikke betale og, jeg ved ikke hvorfor jeg 
skal betale for nedsættelse af kantstenene. 
Erling: Vi har været vejene igennem, på et vejsyn, og vi har forsøgt efter 
bedste evne, at få det hele repareret. 
Tommy: Du skal betale nedsættelsen af kantstenene da du selv har fjernet 
dem. 
Kurt. Det har jeg fået lov til, og kommunen har godkendt det. 
Tommy meddelte at vi ikke ville diskutere dette mere, men tage det op til 
næste vejsyn, og fortsatte beretningen, med et lille hint om at man skal huske 
at feje fortove og rendestenene, ellers er der intet væsentligt til beretningen. 

 
Erik Kristiansen, Pretoria alle 6: Det ved fortovet, lige inden for kantstenen, 
koster det noget at få det repareret? 
Tommy: Nej, det ser vi på ved næste vejmøde. 

 
Anton Degn, Liberiavej 10: Vil i venligst se på vores vejskilte... 
Tommy: Det er kommunen der skal skifte disse ud, så dem tager vi kontakt til. 

 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 

 
Ad 4. Ingen ønskede ordet til regnskabet, der herefter blev godkendt. 
 
Ad 5a. Kontingent og indskud forblev uændret. 
 
Ad 5b. Honorar til bestyrelsen blev ændret til: 
 Næstformanden fortalte om hævelsen af honoraret 

Kr. 4.500 til kassereren 
Kr. 4.200 til fælles fest for bestyrelsen 
 
Frede Jensen Johannesburg alle 4: Jeg syntes ikke at bestyrelsen har lavet 
noget videre i år, og derfor vil jeg ikke stemme for et sådant forslag. 
Tommy Svendsen, meddelte at det var selvfølgelig op til det enkelte at 
stemme for eller imod. 

 
Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod.  

 
Ad 6. Valg: 
 
Ad 6a. Formand, Kai Nielsen, blev genvalgt. 
Ad 6b. Bestyrelsesmedlem, Tommy Svendsen, blev genvalgt. 
Ad 6c. Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson, blev genvalgt. 
Ad 6d Bestyrelsessuppleant, Lizzie Fessel, blev genvalgt. 
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Ad 6d. Revisor, Kurt Henriksen, blev genvalgt. 
Ad 6e. Revisorsuppleant, Ole Dalsgaard, blev genvalgt. 
 
Ad 7. Der var ingen indkomne forslag senest 31.1.2004.. 
 
Ad 8. Pretoria alle 6: Gav et klap på skulderen til bestyrelsen og foreslog at arbejdet 

gik på skift. 
 

Solveij Olufsen Johannesburg alle 21: Et lille råb om hjælp så hundeluftere 
evt. kan sørge for at få hundes efterladenskaber med sig når hundene har 
besørget. 
Tommy gav Solveij ret. 
 
Hanne Halim, Liberiavej 8: Hvordan går det med PBS     
Herbert: Der er 98 tilmeldte på nuværende tilmeldt.  Men det er stadig folk 
som ikke er tilmeldt det ikke betaler til tiden. 
Så arbejde er der stadig masser af. 
 
Kirsten Alsing, Liberiavej 24: Ønsker os en god fest når vi kommer så langt. 
 
Anton Degn Liberiavej 10: Bliver der fest når vi fylder 60 år... 
Herbert: Det må vi se at få talt om.    
Erling: Hvis i forslår det, så husk at det er inden den 31.1.2005. 
Tommy: Vi vil da tage det op på et bestyrelsesmøde. 
 
Gunner Jensen, Natalvej 28: Katte og hunde, og igen et pænt arbejde med at 
få fejet vejene. Vi bliver alle ældre.  Hvad koster det at få fejet fortovene?  
Tommy: Tak fordi du syntes at det er veludfyldt arbejde. Det syntes ikke alle.  
Og da vi undersøgte det sidst, kostede det, det dobbelte af hvad vi betaler i 
dag. Men du er velkommen til at fremlægge det på næste generalforsamling. 
Så undersøger vi det, og kan stemme om det. 
 
Dirigenten.  Hvis ikke andre har noget til eventuelt, vil vi slutte og byde på en 
lille en til halsen.   
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.38 

 Der var mødt, 17 stemmeberettigede medlemmer. 
 
 

Referent Susanne Nilsson 


