
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 

 
tirsdag  den 27. februar 2007 kl. 19.00 

 
blev afholt i Nøragersmindecentrets lade. 
 

 
Næstformand, Tommy Svendsen, bød på bestyrelsens vegne velkommen til den 
årlige generalforsamling, idet han konstaterede, at der var mødt 23 
stemmeberettigede. Han meddelte herefter, at formanden har sendt afbud til 
generalforsamlingen, hvorfor han var bedt om at repræsentere formanden. Han gik 
herefter over til 1. punkt på dagsordenen, valg af dirigent. 
 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent 
Ole Dalsgaard, Johannesburg Allé 33 blev valgt til dirigent. 
Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter 
han oplæste og gennemgik dagsordnen. 
 
Ad pkt. 2: Protokollen 
Protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 18.30 
 
Ad pkt. 3: Formandens beretning 
Næstformand, Tommy Svendsen indledte bestyrelsens beretning med at gøre 
opmærksom på, at det var begrænset, hvad der var sket i årets løb. Han nævnte 
herefter, at der var foretaget en del vejreparationer, som forhåbentlig levede op til 
medlemmernes forventning. Der mangler stadig nogle reparationer, som bestyrelsen 
forventer bliver udført i indeværende år. Det har været drøftet i bestyrelsen, at vi 
måske bør skifte entreprenør, idet den nuværende dels har lidt svært ved at opfylde 
vores forventninger til en fornuftig tidsplan, og dels har problemer med at skaffe det 
nødvendig materiel til bl.a. fræsning af asfalt. 
Den diskussion fortsætter i bestyrelsen. 
Herefter opfordrede han til, at man passer lidt bedre på vejene - ved f.eks. at holde 
fortove og asfaltborter fri for ukrudt, og i øvrigt undlader at parkere på en sådan 
måde, at man er til gene for de øvrige beboere. Han opfordrede også til, at man ikke 
parkerer med de to hjul på asfaltborten, idet der derved opstår lunker, som så 
efterfølgende skal repareres. 
 
Beretningen blev herefter debatteret ganske lidt, hvorefter den blev godkendt. 
 
Ad pkt. 4: Regnskab 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som herefter efter blev godkendt 
 
Ad pkt. 5a: Fastsættelse af kontingent og indskud 
Kontingent og indskud blev af kassereren foreslået uændret - godkendt. 



 
Ad pkt. 5b: Honorar til bestyrelsen 
Der var ingen kommentarer til honorar til kasserer og bestyrelse - godkendt. 
 
Ad pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer 
Kasserer, Herbert Bolbroe blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem, Erling Hansen blev genvalgt. 
Bestyrelsessuppleant, Gert Lionett blev genvalgt. 
Revisor, Ole Dalsgaard blev genvalgt 
Revisorsuppleant, Per Olsen blev genvalgt. 
 
 
Ad pkt. 7: Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad pkt. 8: Eventuelt 
Beboeren på Johannesburg Alle 40 spurgte til vedligeholdelsen – eller manglen på 
samme - af grøftekanterne på den østlige side af Johannesburg Allé – op mod HF 
Nordre Vang. Hun var især interesseret i, hvem der har vedligeholdelsespligten og 
pligten til at klippe buskadset i adskillelsen mellem Johannesburg Allé og Tilburg 
Allé. Hun følte sig også generet af parkerede køretøjer på vejene omkring krydset  
og stykket ud for Nordre Vang. 
Tommy svarede, at det påhviler Tårnby kommune at vedligeholde grøftekanterne og 
hækken mellem vejene. Parkeringsproblemerne er svære at komme til livs, så 
længe der er tale om lovligt parkerede køretøjer, hvis totalvægt ikke overstiger 3500 
kg. Er der derimod tale om uindregistrerede biler, last- eller store varevogne eller 
f.eks. campingvogne, kan forholdet anmeldes til politiet, der så kan iværksætte 
sanktioner over for ejerne. 
Beboeren, Pretoria Allé 6 påpegede det tiltagende svineri med 
hundeefterladenskaber eller poser indeholdende hundeefterladenskaber. 
Tommy appellerede til hundeejerne om at tage hundenes visitkort med hjem i egen 
skraldespand i stedet for at smide poserne ind i hækken. 
 
Herefter ebbede debatten ud, hvorefter Tommy takkede på bestyrelsens vegne. 
 
Dirigenten rundede generalforsamlingen af med at takke for interessen. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl 19.45, hvorefter der var øl og vand til deltagerne. 
 
Der var 38 fremmødte, hvoraf 23 stemmeberettigede. 
 
Referent Erling Hansen. 
 


