
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
 
 tirsdag  den 24. februar 2009 kl. 19.00 
 
blev afholdt i "Laden" Nøragersmindecenteret.  
______________________________________________________________________ 
 
 
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, Ole Dalsgaard,  for to år - modtager genvalg 
      6 e: Revisorsuppleant, Bo Sørensen, for et år - modtager genvalg 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 
Næstformand Tommy Svendsen, bød på bestyrelsens vegne velkommen til den årlige 
generalforsamling, idet han meddelte at formanden pga. sygdom i den nærmeste familie, 
var forhindret i at møde. Der var mødt 28 heraf 22 stemmeberettigede. Han gik herefter 
over til 1. punkt på dagsordenen, valg af dirigent. 
 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent  
Gert Lionett, Pretoria Allé 20 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. se punkt 3. 
 
Ad pkt. 3: Formandens beretning  
Næstformand Tommy Svendsen, læste op fra de 2 møder der har været afholdt i året løb. 
Grunden er at formanden var forhindret og formandens beretning havde vi ikke modtaget. 



Allan Christensen Natalvej 31.  
Sne rydning fra Natavej ud på Kongelundsvej. Her burde der også være ryddet så man 
ikke glider ud på Kongelundsvejen. 
- Erling Hansen meddelte at det er grundejeren der har forpligtelsen til at rydde sneen og 
evt. salte. 
Erik Christiansen Pretoria alle 6.  
Der er stadig nogle som ikke klipper deres hæk ind. De bør have en reprimande. Og der 
står nederst på Johannesburg allé ud for nr. 40, en bil uden nummerplade. Det har den 
gjort et stykke tid så den bør meldes til Politiet. 
- Tommy Svendsen spørger beboerne om det er deres bil. 
- Erling Hansen meddelte at alle har ret til at melde en bil til politiet når man finder en 
sådan uden plader, det er blot at ringe til 114.  
Halim Liberiavej 8.  
På vej til bussen, blev hun overfaldet af nogle grene som hang ud over ved Natalvej 1. 
Ejeren meldte at hun selv måtte fjerne dem.  
- Vi afleverer en henstilling om klipning. 
Beretningen blev vedtaget med 13 stemmer for. 
 
Ad pkt. 4: Regnskab  
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som herefter efter blev godkendt med 18 
stemmer for. 
 
Ad pkt. 5a: Fastsættelse af kontingent og indskud  
Kontingent kr. 400 årligt og indskud kr. 225 blev af kassereren foreslået uændret og 
vedtaget med 20 stemmer for. 
 
Ad pkt. 5b: Honorar til bestyrelsen  
Både honorar til kasserer kr. 4.500 og honorar til bestyrelses fest kr. 4.200 blev vedtaget 
med 20 stemmer for. 
 
Ad pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer  
Kasserer, Herbert Bolbroe  blev genvalgt for 2 år. 
Bestyrelsesmedlem, Erling Hansen  blev genvalgt.for 2 år 
Bestyrelsessuppleant, Gert Lionett blev genvalgt.for 2 år 
Revisor, Ole Dalsgaard   blev genvalgt for 2 år 
Revisorsuppleant, Bo Sørensen blev genvalgt.for 1 år 
 
Ad pkt. 7: Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad pkt. 8: Eventuelt  
Kasper May Pretoria alle 31.  
Hvem holder gennemgangen mellem vores veje rene for sne? 
- Tommy Svendsen mente at det er de beboere der bor nærmest som vi kan håber på vil 
fjerne sneen. Men vi hører gerne snerydningsfirmaet om de ikke han kan stoppe med at 
skubber sneen op til gennemkørslen og i stedet for skubber det ud i det grønne ved 
grøften. Kommunen rydder ved indgangen til fælleden måske har de også ansvaret for at 
rydde mellem grundejerforeningerne. 



Erik Christiansen Pretoria alle 6   
Syntes at vores snerydning har været ringe i år. I sær i svinget på Pretoria Allé  hvor der 
har været op til 3 meter ind til kanten som ikke var blevet fejet væk.  
- Gert Sørensen melder at man nok ikke bør holde parkeret i svinget. Det gør jo også at 
man ikke kan rydde sneen.  
- Erling Hansen meddelte endnu engang at det er grundejerens pligt at rydde og salte. 
 
Mødet sluttede kl. 19.37 
 
Næste møde er fredag den 1. maj 2009 kl. 18 hos Erling Hansen 
Erling Hansen rundsender forslag til bestyrelses middags dato. 
 
Referent Susanne Nilsson.  
 
 


