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Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
tirsdag den 22. februar 2005 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. 
      a: Kontingent og indskud – foreslås uændret. 
       1.. Kontingent kr. 400, årligt –  

2.. Indskud kr. 225,- 
b: Honorar til bestyrelsen - foreslås uændret. 

1.. kr. 4.500 til kasserer og  
2.. kr. 4.200 til bestyrelsesfest. 

6. Valg til bestyrelsen: 
6 a: Kasserer Herbert Bolbroe,  for to år - modtager genvalg 

      6 b: Bestyrelsesmedlem, 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 ikke genvalg 
      6 e: Revisorsuppleant, Ole Dalsgaard, for et år - modtager genvalg 
7. Indkomne forslag. 

a. Forslag om afskaffelse af tilskuddet til den fælles fest for bestyrelsen 
b. Forslag til vedtægtsændring: Der vedtages et forbud mod fremtidig opsætning af 

hegn/plankeværk mod facaden. 
c. Bestyrelsen foreslår, at der i anledningen af foreningens 60 års jubilæum, afholdes et 

mindre arrangement – lørdag d. 12. marts 2005 – for foreningens medlemmer. 
d. Til afholdelse af jubilæumsfesten, foreslår bestyrelsen en beløbsramme på max kr. 20.000 

8. Eventuelt. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Formanden Kai Nielsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Han gik over til 1. 

punkt på dagsordenen og efterlyste straks en dirigent. 
 
 

Ad 1. Ole Dalsgaard Johannesburg alle 33, blev valgt til dirigent men da han ikke 
lige var forberedt på valget, bad han forsamlingen om at give lyd, hvis ikke 
generalforsamlingen i henhold til vedtægterne, var indkaldt lovlig. 

 Han flyttede derefter punkt 5.b.2 ned til punkt 7.a. således at disse kunne 
behandles sammen. 

 Per Christiansen Liberiavej 5 foreslog hvad dirigenten lige havde foreslået, at 
punkt 5.b.2 blev flyttet ned til punkt 7.a. Dette bekræftede dirigenten at det 
hermed var blevet. 

 
Ad 2. Protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 1830. 
 
Ad 3. Formanden Kai Nielsen indledte beretningen med at konstatere, at der i lighed 

med tidligere år ikke havde været de helt store sager. Der har i årets løb 
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selvfølgelig været de sædvanlige henvendelser fra ejendomsmæglere og 
advokater om forespørgsler til gæld m.m. på ejendomme i foreningen. Han 
oplyste endvidere at vi stadig ikke har fået vort vejarbejde gjort færdig, og at 
det har været svært at få fat i entreprenøren og få en aftale. Det arbejde, der 
er udført, har været af forskellig kvalitet. 
Der er i Grundejersammenslutningens regi ved at komme en aftale i stand 
således, at vi i fællesskab kan få repareret vore veje, for det er svært at skaffe 
entreprenører til arbejdet, idet de mener at vi er for små. 
Det er i år 60 år siden grundejerforeningen blev stiftet, så bestyrelsen foreslår 
at det bliver fejret den 12.3.2005. 
Til sidst meddelte han at en formand eller et medlem af bestyrelsen ikke er 
tvungen til at være tilstede på generalforsamlingen. Man kan melde afbud, 
hvis man er forhindret. 

 
Der var ingen kommentarer, og beretningen blev herefter godkendt. 
 

Ad 4. Ingen ønskede ordet til regnskabet, der herefter blev godkendt med applaus. 
 
Ad 5a. Kurt Henriksen Lib. 3 - foreslog bestyrelsens forslag til kontingentet på kr. 400, 

forhøjet til kr. 600, mens indskuddet kunne forblive uforandret. 
 Inga Jensen Nat. 28 - mente at det kun kom på tale hvis beløbet blev brugt til 

snerydning af fortove. 
 Hjørdis Fokdahl Nat. 8 - sagde nej til en stigning, det har pensionister ikke råd 

til. 
 Per Kristiansen Lib. 5 - ville høre til vejene. 
 Dirigenten - forespurgte bestyrelsen om der fandtes opsparing til renovering af 

vejene. 
 Hjørdis Fokdahl Nat. 8 - sagde nej til snerydning, det blev alligevel ikke gjort 

tilfredsstillende.  
 Erling Hansen – bestyrelsen foreslår at beløbet forbliver uforanderet. Han 

gjorde opmærksom på, at reetablering af en vej koster 1 – 1½ million kr. 
svarende til 5 – 6 millioner for alle veje, men på trods af det fastholder vi 
kontingentet uændret. 

 Kurt Henriksen Lib. 3 - det bliver dyrere år for år at få lavet nye veje. 
Tommy Svendsen - uddybede begrundelsen for foreningens mange penge. 
De penge som foreningen ejer, skal gå til forberedelse i forbindelse med 
reparation af vejene.  
Kurt Hendriksen Lib. 3 - vi er stadig den billigste grundejerforening 
heromkring. 

 
Ad 5b. 1.  Honorar til bestyrelsen blev vedtaget uændret  
 Kr. 4.500 til kassereren 

 
Ad 6. Valg: 
 
Ad 6a. Kasserer, Herbert Bolbroe, blev genvalgt. 
Ad 6b. Bestyrelsesmedlem, Erling Hansen, blev genvalgt 
Ad 6c. Bestyrelsessuppleant, Gert Sørensen, blev genvalgt. 
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Ad 6d Revisor, Ole Dalsgaard, blev valgt.. 
Ad 6e. Revisorsuppleant, Per Olsen, blev valgt. 
 
Ad 7a. Dirigenten oplæste forslaget fra Frede Jensen Johannesburg alle 4. 

”Ved både generalforsamlingen i år 2003 og 2004 blev det medlemmerne 
meget kort oplyst, at der fra foreningens side ikke var noget at berette. Dette 
tyder på et meget lavt aktivitetsniveau hos medlemmerne af bestyrelsen, og 
ved generalforsamlingen 2004 valgte formanden da også at holde sig helt 
væk. Derfor vil jeg foreslå at man sløjfer bevillingen til middag for bestyrelsen, 
og i stedet serverer smørrebrød til de trofaste grundejere, der møder op til 
generalforsamlingen hvert år.” 
”Endvidere vil jeg henstille til bestyrelsen om at sørge for at medlemmet 
boende Johannesburg allé 14 ophører med at benytte både kørebane og 
fortov til oplagring af jord- og grusbunker. Dette har stået på i over 2 år, og er 
et klart brud på grundejerforeningens regler.” 
Hjørdis Fokdahl Nat. 8 - vendte tilbage til dengang hun som formand lå 
vandret for foreningen, og fortalte at alle år ikke er lige ens, der er opgange og 
nedgange som alle andre steder. 
Dirigenten - er glad for at der er nogen som gider at sidde i bestyrelsen. 
Tommy Svendsen - fortalte om vejmøde med sedler der uddeles og om at der 
er flere der har påtalt over for beboerne på Joh. 14 at bunkerne skal fjernes. 
Men syntes ikke at vi skal gå til yderligheder for at få fjernet bunken, vi skulle 
jo gerne kunne tale sammen bagefter. 
Gunnar Jensen Nat. 28 - selvfølgelig skal vi have fest. Men hække og 
beplantninger mod vejen er nogen steder så voldsomme, at man bliver våd 
når man går forbi - med mindre man benytter de 2 hjulspor der er på vejene 
og man i øvrigt har gummistøvler på. Bestyrelsen burde måske gå en tur både 
om foråret og om vinteren. 
 
Der blev herefter stemt om forslaget som blev nedstemt med 1 stemme for. 
 

Ad 5b, 2.  Forslaget vedr. kr. 4.200 til bestyrelsesfest blev vedtaget. 
 
Ad 7b. Dirigenten oplæste Frede Jensens  andet forslag: 

”Dette forslag går ud på at man genindfører paragraf 13, der forbyder 
opsætning af plankeværk mod facaden. Efterhånden har grundejerforeningen 
udviklet sig til mest af alt at ligne en rocker borg. Det kan være galt nok med 
alle de 2 meter høje plankeværker, der allerede er opsat, men lad os dog få 
sat en stopper for en opstilling af yderligere.” 
Henrik Biering Pre. 15 - hvis vores hæk bliver gammel og skal udskiftes, vil 
det tage nok 10 år inden en ny hæk er stor nok til at indhegne vores have. Vi  
har swimmingpool inden for plankeværket, og vil da gerne kunne bade 
nogenlunde ugenert, så jeg går ikke ind for at dette forslag. 
Hjørdis Fokdahl Nat. 8 - der er forskel på om huset ligger langt tilbage på 
grunden eller langt fremme. Det er ok hvis man holder højden. 
Gert Sørensen - i 1987 moderniserede vi vedtægterne, og hvis vi ændrer dem 
nu kan vi risikere at kommunen ikke godkender dem, hvis de er i strid med de 
lovpligtige regler. 
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Hjørdis Fokdahl Nat. 8 - hegnssynsloven skal overholdes, og dette forslag 
skal ikke vedtages - grundejerforeningen skal ikke bestemmer over os, ellers 
må man snart ikke ryge i sin egen have. 
Solveij Olufsen Joh. 21 - vi skal nok bare overholde loven med max 180 i 
højden. 
Erling Hansen – han deltog selv i moderniseringen af foreningens vedtægter. 
Formålet var at luge regler ud, som ikke har hjemmel i lov, bekendtgørelse, 
lokalplan eller anden vedtægt. Selv om vi skriver det i vedtægterne, kan 
grunderforeningen alligevel ikke gøre noget ved det hvis et medlem ikke 
overholder det. Der er nemlig ingen sanktionsmuligheder i vedtægterne – 
derfor skal de have hjemmel i lov. 
Frede Jensen Joh 4 - men fremtiden, hækkene er ved at være gamle, og hegn 
er ikke kønne. 
Erling Hansen – principielt enig med Jensen, men kunne ikke se nogen formål 
med at vedtage en sådan bestemmelse, når man alligevel ikke kunne sikre 
dens overholdelse. I øvrigt gav han udtryk for, at hegnsynsloven – så vidt han 
husker – taler om, at hegn ikke må overstige 180 cm.  
Gunner Jensen Nat. 28  - må vi gå rundt og save alle hegn ned, hvis de 
overstiger 180 cm. I højden? 
Dirigenten - vi skal lige holde os til emnet. Vi er bundet af loven i Danmark, 
her er der tale om en vedtægtsændring. 
Kjærsgård Joh. 40 Det må vi selv om, vi har intet foran i vores have. Hvis det 
bliver vedtaget, hvad bliver så det næste, at Grundejerforeningen skal 
bestemme at mine vinduer skal males. 
Tommy Svendsen  -loven siger ” Hegn imellem naboer kan være så høje som 
man kan blive enige om, men hvis man ikke er enige, er max højden 180 cm. 
Mod vejen er der ingen lov der fortæller hvor højt der må bygges. 
Dirigenten - hvis dette forslag skal kunne vedtages, skal 2/3 af de fremmødte 
iflg. Vore vedtægter, stemme for forslaget, dvs. i alt 25 af de 36 
stemmeberettigede skal stemme ja. 
Hjørdis Fokdahl Nat. 8 - der er hegnslove til private veje og til offentlige veje. 
Frede Jensen Joh. 4 - 180 cm. er reglen hvis hegnssyns udvalget kommer 
forbi. 
 
Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev forkastet, idet kun 1 stemte 
for. 
 
Kl. 20.02 holtes en kort pause, hvor der blev serveret øl og vand. 
Kl. 20.09 blev generalforsamlingen blev genoptaget. 

 
Ad 7c. Hjørdis Fokdahl Nat. 8 - spurgte til om der var penge nok til at holde fest for, 

uden at vi skal ud og realisere nogle af foreningens obligationer, der var jo 
endnu ikke betalt for vejreparationen. 

 Herbert Bolbroe  -meddelte at der var penge nok, og at der løbende kom 
penge fra udtrækning af obligationerne. 

 
 Foretaget blev herefter enstemmig vedtaget. 
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Ad 7d. Sidste gang vi havde jubilæum, var da vi fyldte 50 år, og den gang blev der 
også bevilget kr. 20.000, mens vi kun brugte kr. 10.000 til festen. 

 
 Forslaget blev enstemmigt vedtaget  
 
Ad 8. Under eventuelt gik samtalen igen til snerydning.   

Bjarne Hoe Lib. 27 – shar vi en aftale med sneentreprenøren, om hvornår han 
skal komme og hvordan han skal rense vejene? 
Tommy Svendsen - det er kun en hjælp til vejrydning der foretages ved vor 
køb af snerydning. Grundejeren har selv ansvaret for at vejen og fortovet er 
ryddet.  Der er mange der får ryddet veje her omkring, og han skifter imellem 
de forskellige foreninger så det ikke er den samme som får ryddet først hver 
gang. 
Hanne Ravnsbæk Lib 13 - syntes ikke at fejningen er god nok, og jeg har altid 
lige fejet fortovet når han kommer, og skal så ud og feje fortovet igen. 
Herbert Bolbroe - fejningen har i år ikke været med kost, men med skovl. Det 
syntes jeg har betydet at han er kommet lidt tættere på vejen, således at der 
ikke ligger så meget tilbage som der har gjort de tidligere år. Men vi kommer 
nok ikke uden om at skulle ud at feje fortov efter at han har været der.  
Gunnar Jensen Nat. 28 - Kurt foreslog kontingent forhøjelse til kr.600 Det vil 
jeg indsende forslag om til næste år således, at vi kan få fejet fortovene. Det 
kan da ikke koste mere end en kr. 20 mere pr. parcel. 
(forslaget blev afleveret) 
Erling Hansen - det koster det samme at få fejet fortovene, som vi i dag 
betaler for at få fejet vejene. Det undersøgte vi for et par år tilbage hvor der 
også var forslag om snerydning af fortovene. 
Anton Degn Lib. 10 - bekræfter at det koster det samme at få fejet fortovet 
som vi betaler for vejene. 
Inga Jensen Nat. 28 - der er en del nye grundejere, som måske ikke ved, at 
de skal fjerne sne fra veje og fortov. 
Erling Hansen - hvis der bliver fremsat et forslag, undersøger vi prisen og har 
det med til næste år. 
Per Kristiansen  Lib. 5 - er vedtægterne revideret i 1987, jeg har en fra 1983  
hvorfor har jeg ikke fået en ny? 
Erling Hansen - vedtægterne ligger tilgængelige på foreningens hjemmeside 
www.digevang.dk. 
Kai Nielsen - ejendomsmæglerne får lovene når de henvender sig. 
Ole Ravnsbæk Lib. 13 – hvor stort er informationsniveauet for nye ejere – ved 
de at de skal fjerne sne? 
Dirigenten - der skal være 2 parkeringspladser pr. grund iflg. bestemmelserne, 
kunne i ikke samarbejde med nabo/overbo hvis i har flere biler så i ikke 
blokerer for den kørende trafik. 
Gert Sørensen - en brandbil skal kunne komme forbi.  Vi havde også dette 
emne oppe på generalforsamlingen i 2001 her blev der i referatet skrevet: 
”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. Og tillige 
henstilles 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 

http://www.digevang.dk/
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af skaderne.”  Det har tilsyneladende ikke hjulpet, så det gør det nok heller 
ikke denne gang. 
Inga Jensen Nat. 28 - ja det ser ikke ud til at have hjulpet. 
Anton Degn  Lib. 10 - min nabo har 3 biler, en til far, mor og søn, hvor skal 
den 3. bil stå? 
Erling Hansen - på vejen, men hensynsfuldt. 
Gunnar Jensen Nat. 28 - har købt brugt campingvogn og må ikke holde på 
vejen, forsøgte i carporten, men den må iflg. kommunen ikke bygges så høj, 
at campingvognen kan komme ind under. MEN der er intet der hindre mig i at 
bygge et 3½ meter højt hegn ud mod vejen og gemme campingvognen bag 
dette hegn. 
Hvor skal jeg søge om at få kantstenen sænket? 
Tommy Svendsen - hos kommunen, og godkendes det, vil der være 
medsendt et reglement, som skal følges ved ændringen af overkørslen. 
Anton Degn Lib. 10 - min nabo har en carport som er 2½m. høj, og 
kommunen vil ikke gøre noget ved det, de har glemt at holde øje da den blev 
bygget og har godkendt den, uden at se den. 
 
Formand Kai Nielsen takkede for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.37 

 Der var 46 fremmødt, hvoraf 36 var stemmeberettiget. 
 
 

Referent Susanne Nilsson 


