
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
 

tirsdag  den 26. februar 2008,kl. 19.00 
 

blev afholt i Nøragersmindecentrets lade. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Formanden bød velkommen på bestyrelsens vegne. Han gik over til 1. punkt på 
dagsordenen og foreslog Ole Dalsgaard som dirigent. 
 
Ad.1 Ole Dalsgaard, Johannesborg Allé 33, blev valgt. Han startede med at konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik derefter over til punkt 2. 
 
Ad.2 Protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 18.30 
Protokol godkendt. 
 
Ad.3 Formanden Kai Nielsen beretning: 
Der har i år været en del vej reparationer med heraf mange møder med entreprenør om 
udbedring af diverse mangelfulde arbejder det er af stor betydning at vi kan stole på at det 
arbejde som skal udføres bliver gjort ordentlig, og vi som uvildige ikke kan gå ind i en 
diskussion om det er udført fagligt korrekt.  
 
Det er ligeledes blevet ny kutyme at kommunen fremover vil sende breve om dårligt 
vedligeholdt vej og fortov til den enkelte grundejer, hvis i får et sådan et brev bedes i give 
besked herom så vi kan iværksætte en eventuelt reparation. Eller idet mindste lave et 
notat så må vi samle op herfra.  
 
Ligeledes vil vi også gerne høre hvis der er sket skader på foreningens fortov eller vej i 
året løb, da vi kun har vej syn en gang om året, og det er jo ikke alle skader vi får øje på, 
det har vi desværre måtte konstatere. 
 
Vi har i det forgangne år desværre haft en entreprenør som ikke har levet op til vores 
forventninger. 
 
Vi har stadig en del rep. som han skal lave om, idet det ikke efter vores mening er faglig 
korrekt udført det vedr. både vejbelægning samt fortov. 
 
Vi har endvidere drøftet en større reparation af vej og fortov, men vi vil vente på at vi har 
fået gravet alle luftledninger ned det er et arbejde som DONG vi fortage i nær fremtid, det 
nærmer tidspunkt kender vi ikke på nuværende tidspunkt. 
 



Det er blevet aftalt på sidste bestyrelsesmøde at vi vil lave et vejudvalg som i fremtiden vil 
stå for besigtigelse af evt. vej reparationer.  
 
Så kan jeg endvidere orientere om at der har været Tv inspektion af vores kloaksystem det 
ser sgu ikke så godt ud. Men ifølge eksperter så kan det meste af det dårlige system fores 
med en såkaldt strømpe som skydes ind i det eksisterende rør, på den måde kan man 
undgå at hele rørsystemet skal graves op. 
Der er ikke pt. nogen tids interval på en sådan reparation. 
 
Der kan ligeledes forventes en større rep. af regnvandsafløb det er den der er langs med 
kantstenen  
Det er en rep. Som Digevang selv skal bekoste og stå for, hvorimod kloaksystemet står 
kommunen for.   
Regnvand fra tage og haver må ikke afledes til det offentlige kloaksystem. 
 
Som det sidste i denne beretning skal jeg igen gøre opmærksom på at byggematerialer af 
enhver art ikke hører hjemme på vej eller fortov og derfor bør fjernes hurtigst muligt.    
 
Jensen Johannesborg Alle 4, Kommunen har godkendt regnvands tilslutning, ja til faskine, 
ikke til hovedkloak. 
 
Bakkesen Pretoria Alle 15 Overfladevand til brønd på hver enkelt grund. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad.4 Jensen Johannesborg Alle 4 Hvorfor så mange spredte obligationer? Der købes til 
under kurs 100. 
Regnskabet blev godkendt 
 
Ad.5a Ingen kommentarer 
Kontingent og indskud uændret blev vedtaget 
 
Ad.5b Ingen kommentarer 
Honorarer blev vedtaget. 
 
Ad.6 Valg til bestyrelsen: 
Formand, Kai Nielsen                                        genvalgt 
Bestyrelsesmedlem, Tommy Svendsen             genvalgt 
Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson               genvalgt 
Bestyrelsessuppleant, Lizzie Fessel                   genvalgt 
Revisor, Erik Christiansen, Pretoria Alle 6          nyvalgt 
Revisorsuppleant, Bo Sørensen, Liberiavej 10   nyvalgt 
 
Ad.7 Ingen indkomne foslag. 
 
Ad.8 Erik Christiansen, Pretoria Alle 6, havde snakket med dem der foretog vejrep. og fik 
oplyst at bord ikke skulle laves. Det skal den. 
Jensen, Johannesborg Alle 4, Hvad med sammenlægning eller samarbejde med de andre 
grundejerforeninger andgående vejrep. 



Grundejersammenslutningen på Amager har allerede sådan sammenlægning, hvor den 
enkelte grundejerforening kan sige hvad vejarbejde der skal udføres og så entrepanøren 
samler sammen og udfører det tilsvarende arbejde i alle foreningerne. 
Forespurgt fra flere angående klipning af hæk og buskas. Det er den enkelte grundejer der 
skal sørge for at man kan færdes ugenert på fortovet.  
Det blev oplyst, især for nye grundejere at der kan dannes et festudvalg 
(fastelavns/sommerfest) og søges om tilskud fra foreningen. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl 20.10 
 
Der var 19 fremmødt, hvoraf 15 stemmeberettiget. 
 
Referent Gert Lionett 
 


