
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
 

tirsdag  den 21. februar kl. 19.00 
 

blev afholt i nøragersmindecentrets lade. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Formanden bød velkommen på bestyrelsens vegne. Han gik over til 1. punkt på 
dagsordenen og efterlyste straks en dirigent. 
 
Ad.1 Sven-Erik Predstrup, Pretoria Allé 27 blev valgt til dirigent. Han startede med at 
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og flyttede derefter punkt 5.a til efter 
punkt 7.a, da afstemningen, kunne have indflydelsepå fastsættelse af kontingentet i punkt 
5.a. 
 
Ad.2 Protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 18.30 
 
Ad.3 Formanden Kai Nielsen opfordrede til at man passer på vejene, parker på vejene 
eller i indkørsler og ikke på fortovene. Angående vejreperationer, disse blive foretaget når 
der er større reperationer og ikke enkelte små. Hvilke reperationer aftales med 
reperatøren af formanden. Hvis den enkelte grundejer har påtale om fliser og lunker, skal 
disse oplyses til formanden. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad.4 De indestående 1,8 mill. skal bruges til vejreperationer. 
Regnskabet blev godkendt 
 
Ad.5b Ingen kommentare 
Honorarer blev vedtaget. 
 
Ad.6 Alle der var opstillet til bestyrelsen, blev genvalgt. 
 
Ad.7a Der blev spurgt om ”På hvilke tidspundt snerydningen vil foregå”, det bliver i 
tilfældig række følge, for alle veje og fortove kan ikke blive fejet samtidig, da 
maskinstationen har flere grundejerforeninger. 
”Hvordan vil resultat blive med fortovet”, det vil formodentlig blive ligesom på vejene. 
Det er grundejeren der har det endelige ansvar for renholdelse af fortov og til midten af 
vejen. 
Afstemningen blev: 8 for og 16 imod forslaget. 
 
Ad.5a Ingen kommentarer 
Blev vedtaget uændret. 



 
Ad.8 Der blev forespurgt om sommerfest, lig jubilæumsfesten. Det er tilladt grundejerne, at 
danne et festudvalg og søge om tilskud fra foreningen. 
 
Dirigenten takkede for god og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl 20.00 
 
Der var 35 fremmødt, hvoraf 27 stemmeberettiget. Der var 5 fuldmagter, i alt 32 stemmer. 
 
Referent Gert Lionett 
 


