
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
 
 tirsdag  den 23. februar 2010 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: Formand Kai Nielsen,  for to år - modtager ikke genvalg 

      6 b: Bestyrelsesmedlem, Tommy Svendsen, for to år - modtager ikke genvalg 
      6 c: Bestyrelsessuppleant, Susanne Nilsson, for to år - modtager genvalg 
      6 d: Bestyrelsessuppleant, Lizzie Fessel for to år - modtager genvalg 
      6 e: Revisor, Erik Christiansen,  for to år - modtager genvalg 
      6 f: Revisorsuppleant, Bo Sørensen, for et år - modtager genvalg 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 
Der er mødt 20 personer op hvoraf de 14 er stemmeberettiget. 
 
Formand Kai Nielsen bød velkommen og Ole Dalsgaard foreslås som dirigent. 
 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent  
Ole Dalsgaard, Johannesburg alle 33, blev valgt til dirigent. 
Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og der ingen indkomne 
forslag var indkommet. Man skal opgive Navn og adresse ved indlæg. Herefter gik han over til  
dagsordnen. 
 
Ad pkt. 2: Protokollen  
Protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 18.30. se punkt 3. 
 
Ad pkt. 3: Formandens beretning  
Formand Kai Nielsen, meddelte at der ikke havde været andet end problem med et hegn. Han 
takkede for tiden som formand som han har valgt at trække sig fra nu han er fyldt 60. Han håber at 
der er nye kræfter der vil træde til. 



Dirigenten roste Kai for sin indsats mens han var formand og opfordrede til at klappe for det gode 
arbejde. Beretningen blev godkendt 
 
Ad pkt. 4: Regnskab  
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som herefter efter blev godkendt med 14 stemmer 
for. Revisor havde heller ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Ad pkt. 5a: Fastsættelse af kontingent og indskud  
Kontingent kr. 400 årligt og indskud kr. 225 blev af kassereren foreslået uændret og vedtaget med 
14 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 14 
stemmer for. 
 
Ad pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer  
Formand  Allan Christensen,  blev valgt for 2 år. 
                 Natalvej 31 
Bestyrelsesmedlem, Lizzie Fessel  blev valgt.for 2 år 
Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson  blev genvalgt.for 2 år 
Bestyrlesessuppleant, Erik Christiansen  blev valgt for 2 år   
Revisor, Lena Svendsen   blev valgt for 2 år 
Revisorsuppleant, Preben Alsing  blev valgt.for 1 år 
                              Liberiavej nr. 24 
 
Ad pkt. 7: Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad pkt. 8: Eventuelt  
Erik Christiansen Pretoria alle 6  
syntes der har været meget lidt go i sne fejemaskinen. Det ser ud som om at han kun har fejet på 
midten. Kunne grundejerforeningen anskaffe sig en maskine selv? En ny maskine koster fra 
170.000 og opefter.  En brugt kan jeg få til 98.500 for en Massey Ferguson. Man skal finde en 
parkeringsplads og en til at køre maskinen.  
Erling Hansen mener at det er et godt initiativ men…. 
Hvem skal vedligeholde, hvem skal passe den, hvem skal køre den, hvad skal han have for det, og 
så er der forsikring. Efter 5 år skal den til hoved reparation m.m. og jeg mener ikke at det er 
rentabel og det kan være svært at finde en som vil køre med den uden at bestyrelsen selv skal ud 
og køre.  
 
Ole Dalsgaard Johannesburg alle 33  
spurgte om man kunne henvende sig til de omkringliggende grundejerforeninger for der er ikke 
ryddet hvis man f.eks. går til Vestamagercentret.  
 
Erik Christiansen  
er med i vejudvalget, og Erling Hansen roste ham for det rigtig gode arbejde med bla. at følge 
reparationerne når disse foretages. 
 
Herbert Bolbroe  
Sagde tak til Kai fra bestyrelsen med 3 gode flasker rødvin. Bagefter fik Tommy Svendsen en tak 
fra bestyrelsen også med 3 gode flasker rødvin.  
Tommy Svendsen  



tog ordet, han blev valgt ind i 1976 eller 1977 og han ønsker ligeledes at bestyrelsen skal fornyes 
og gerne med yngre kræfter. Han er også villig til at hjælpe hvis kommunen skal kontaktes. Held 
og lykke til den nye bestyrelse. 
 
Ole Chr. Ravnsbæk Liberiavej 13 
Hvornår får vi nye standere med lamper på vore veje det nye ser pænt ud?  Tidligst i 2011. 
Takkede bestyrelsen for hjælpen med at få genboens hegn. 
 
Ole Dalsgaard  
takkede for god ro og orden, og lukkede generalforsamlingen 
 
 
Mødet sluttede kl. 19.55 
Der blev serveret kaffe og kringle under mødet, og øl og vand efter generalforsamlingen. 
 
Næste møde er vejmødet fredag den 23. april 2010 hos Erling Hansen kl. 18.30 
 
Referent Susanne Nilsson. 


