
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
 
 tirsdag  den 22. februar 2011 kl. 19.00 
 
blev afholdt i mødelokalet på 1. sal i 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 Lionett, for to år - modtager ikke genvalg 
      6 d: Revisor, Ole Dalsgaard   for to år - modtager genvalg 
      6 e: Revisorsuppleant, Preben Alsing, for to år - modtager genvalg 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 

 
Der var mødt 15 personer op hvoraf de 13 er stemmeberettiget. 
 
Formand Allan Christensen bød velkommen og foreslog Ole Dalsgaard 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 at der ikke var 
nogen indkomne forslag. Han bad deltagerne oplyse 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 Allan Christensen indledte med at sige, at hans første år som formand havde været 
noget mere stille end han havde forventet. Inden han bosatte sig i Digevang, var han kasserer i en 
kolonihaveforening – et job som krævede betydelig mere tid. Det var begrænset, hvad der har 



været af problemer i foreningen i det forløbne år. En sag med et for højt plankeværk har nu endelig 
fundet sin løsning, idet politiet har meddelt, at man ikke agter at rejse sigtelse og tiltale i sagen. 
Snerydning har til gengæld været genstand for megen opmærksomhed – den har ikke været 
tilstrækkelig, men det har vel også været en ekstrem vinter. Der er ingen tvivl om, det har været et 
problem for vores entreprenør at overholde sine forpligtelser, og med så store mængder, kan man 
vel heller ikke forvente, fuldstændig rene veje. 
Tårnby kommune har tilskrevet alle grundejerforeninger med opfordring til medlemmerne om at 
holde fortove og veje rene og fri for is og sne. De har oven i købet medsendt pjecer til uddeling 
blandt grundejerne, men antallet rakte kun ganske kort, hvorfor der ikke er sket omdeling. 
Formanden har også deltaget i tre møder i Grundejersammenslutningen, men det er begrænset, 
hvad der kan meldes tilbage fra disse møder. 
Herudover har der ikke været noget problemområder. 
 
Dirigenten satte herefter beretningen til drøftelse. 
 
Ole Ravnsbæk, Liberiavej 13 beklagede sig over snerydningen især i svinget Liberiavej/Natalvej, 
hvor der dels ikke var skrabet fortov og dels var meget isglat. 
Formanden kunne kun beklage og i øvrigt henvise til sine kommentarer i beretningen. 
 
Beboeren, Johannesburg Allé 40 tilsluttede kritikken af snerydningen, som han mente kom alt for 
sent. 
 
Beboeren, Johannesburg Allé 4 var af samme synspunkt, men mente ikke vi var forpligtet, når ikke 
engang kommunen sørgede for at rydde sne – han henviste herefter til et fald på gade ved et 
busstoppested på Kongelundsvej. Han mente ikke grundejerne havde nogen forpligtelser, når 
kommunen ikke kunne overholde sine. 
Formanden beklagede igen situationen og henviste til de ekstreme forhold, der har været ind til nu. 
 
Erling Hansen redegjorde kort for regelsættet omkring snerydning og vejvedligeholdelse. Det ligger 
helt fast, at det er grundejeren der har forpligtelsen til at rydde fortov og vej. Den omstændighed, at 
vi har overdraget rydningen til en entreprenør, fritager hverken for pligten til at rydde eller for 
ansvaret i forbindelse med skader. 
 
Tommy Svendsen, Johannesburg Allé foreslog, at man fik en aftale i stand med entreprenøren, så 
han startede forskellige steder, når der skulle ryddes – så var der håb om, at vi engang i mellem 
kom i første række. 
 
Erik Christiansen, Pretoria Allé 6, kommenterede snerydningen med, at det måske ikke var så 
heldigt, at han i stedet for en kost anvendte en sneplov – herved blev der ikke ryddet i bund. 
 
Beretningen blev herefter 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. 
 
Ole Ravnsbæk spurgte til en fejl i forbindelse med opkrævningen af kontingent, hvor nogle 
medlemmer har modtaget brev om fejlindbetaling og forventning om tilbagebetaling pr. check. 
Kassereren redegjorde kort for problemet, og oplyste, at man ikke modtager nogen check, men at 
beløbet overføres til rette konto. 



Hvis nogen herved har indbetalt beløbet to gange, vil de modtage en tilbagebetaling, men den kan 
først finde sted, når der er gået en mindre periode, og man har styr på, hvem der har indbetalt 
kontingent to gange. 
 
Beboeren, Johannesburg Allé 4 spurgte til værdien af medlemskabet i 
Grundejersammenslutningen i Tårnby kommune. 
Flere bestyrelsesmedlemmer svarede på spørgsmålet - bl.a. at der er tale om en 
interesseorganisation for grundejerforeningen i Tårnby kommune, overfor hvem alle foreningerne 
taler med én stemme. Af særlige interesseområder nævntes gravetilladelser og reparation af veje. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 
Ad pkt. 5a: Fastsættelse af kontingent og indskud  
Kontingent kr. 400 årligt og indskud kr. 225 blev af kassereren foreslået uændret og vedtaget uden 
egentlig afstemning. 
 
Ad pkt. 5b: Honorar til bestyrelsen  
Både honorar til kasserer kr. 4.500 og honorar til bestyrelses fest kr. 4.200 blev ligeledes vedtaget 
uden egentlig afstemning. 
 
Ad pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer  
Kasserer, Herbert Bolbroe,  blev valgt for 2 år. 
Bestyrelsesmedlem, Erling Hansen  blev valgt for 2 år 
Bestyrelsessuppleant for 2 år   ingen ønskede valg – vakant. 
Bestyrelsessuppleant, Erik Christiansen  valgt for 2 år ønskede ordet, idet han ikke 
længere ønskede af være en del af bestyrelsen – han ønskede ikke at begrunde sin fratræden i 
utide. 
Bestyrelsessuppleant, Tommy Svendsen blev valgt for 1 år. 
Revisor, Ole Dalsgaard   blev valgt for 2 år. 
Revisorsuppleant, Preben Alsing  blev valgt for 1 år. 
 
Ad pkt. 7: Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad pkt. 8: Eventuelt  
 
Formanden redegjorde for en henvendelse fra en farvehandel på Amagerbrogade, som har bedt 
om lov til at fremsende reklamemateriale til grundejerforeningens medlemmer med tilbud på op til 
20% på forskellige produkter. 
Der opstod en livlig debat for og imod, men det endte med, at medlemmerne tog det til efterretning, 
idet der ikke er tale om målrettede henvendelser til den enkelte grundejer, men en slags 
adresseløs forsendelse, hvor man blot henviser til en aftale med bestyrelsen i grundejerforeningen. 
 
Beboeren, Johannesburg Allé 4 beklagede sig over foreningens formue og henviste til, at de 
vejene i sin tid blev etableret, var det grundejeren selv, der betalte. 
Der var nok mest tale om en konstatering, idet han ikke fremførte noget bud på et alternativ. 
 
Ole Ravnsbæk, Liberiavej 13 foreslog et velkomstbrev/folder til nye medlemmer, så de på den 
måde blev gjort bekendt med rettigheder og pligter. 
 
Flere andre medlemmer tilsluttede sig forslaget, der blev taget til efterretning. 



Bestyrelsen henvistes i øvrigt til foreningens hjemmeside, www.digevang.dk hvor en rimelig 
orientering faktisk er til rådighed. 
 
Dirigenten, Ole Dalsgaard takkede herefter for god ro og orden, og gav formanden ordet for en 
afsluttende bemærkning. 
 
Formanden takkede ligeledes for god ro og orden og rettede samtidig en tak til 
bestyrelsesmedlemmerne for årets indsats. 
 
Der blev serveret kaffe og kringle under mødet, og øl og vand efter generalforsamlingen. 
 
Mødet sluttede kl. 20.10. 
 
Bestyrelsen aftalte efterfølgende, at næste møde er vejmødet fredag den 6. maj 2011 hos Erling 
Hansen kl. 18.30 
 
Referent Erling Hansen. 

http://www.digevang.dk/

