
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 

                       tirsdag  den 22. februar 2012 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: Formand, Allan Christensen,                          for to år - modtager genvalg 

6 b: Bestyrelsesmedlem, Lizzie Fessel,               for to år - modtager genvalg 

     6 c: Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson,         for to år - modtager genvalg 

     6 d: Bestyrelsessuppleant,                                     for to år - ledig 

     6 e: Bestyrelsessuppleant,                                     for et år - ledig 

     6 d: Revisor, Lena Svendsen,                               for to år - modtager genvalg 

     6 e: Revisorsuppleant, Preben Alsing,                 for et år - modtager genvalg 

7.    Indkomne forslag. 



8.    Eventuelt. 

Der var mødt 15 personer, hvoraf de 11 var stemmeberettiget. 

Formand Allan Christensen bød velkommen og bad om foreslog til dirigent. Da ingen af 
medlemmerne ønskede valg, foreslog formanden Erling Hansen som dirigent. 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 
Erling Hansen, Liberiavej 29, blev valgt, da ingen menige medlemmer ønskede valg. 
Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der ikke 
var nogen indkomne forslag, hvorefter han gav ordet til formanden.  

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 redegjorde for seneste års køb og salg af ejendomme i 
foreningen. Gravetilladelserne blev også nævnt, og herunder kom han ind på et par 
eksempler på manglende efterreparation fra entreprenørens side. Vintervedligeholdelsen 
blev nævnt, men da vinteren ind til nu har vist sig fra sin milde side, har vi ikke har meget 
brug for vedligeholdelsesaftalen. Det skal dog ikke forhindre os i at forlænge aftalen til 
næste år. Formanden nævnte i den forbindelse, at han har modtaget en skrivelse fra 
entreprenøren, der gør opmærksom på, at hvis snemængden bliver lige så stor som sidste 
år, vil man være nødsaget til at feje sneen ind på fortovet, for at holde kørebanen åben. 
Han nævnte også velkomstfolderen, som er blevet til på baggrund af et boboerforslag. 
Han har siden sidste generalforsamling uddelt eksemplarer til de nye beboere, så de på 
den måde kan orientere sig om bestyrelsen og andet relevant - bl.a. hjemmesiden. 
Til sidst nævnte han det årlige vejsyn, som i år vil afstedkomme reparationer af huller m.v. 
- ting som sidste år blev udskudt til senere, vil blive repareret i år. 

Dirigenten satte herefter beretningen til drøftelse. 

René, Liberiavej 14 bad bestyrelsen gentage det årlige vejsyn evt. efter sommerferien, idet 
mange beboere - efter vejsynets afholdelse - undlader at rydde kantsten og fortov. 
Formanden kunne kun beklage og i øvrigt opfordre beboerne til holde vej og fortov fri for 
ukrudt. 
Erling Hansen gjorde opmærksom på, at man i flere tilfælde har påtalt den manglende 
vedligeholdelse, men det hjælper desværre ikke - vi ved alle sammen, hvor det er galt. 
Selv om bestyrelsen har bemyndigelse til at lade fortov og vej rydde på beboerens regning 
- og oven i købet har hjemmel til at gøre udlæg i folks ejendom, hvis de ikke betaler, er det 
ikke en praksis, man ønsker at gøre brug af. Måske var det bedre hvis naboen/genboen 
gør vedkommende opmærksom på problemet. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Ad pkt. 4: Regnskab 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som herefter efter blev 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 
Formand, Allan Christensen,                                         blev valgt for 2 år. 
Bestyrelsesmedlem, Lizzie Fessel,                              blev valgt for 2 år. 
Bestyrelsessuppleant for to år,                                     ingen ønskede valg – vakant. 
Bestyrelsessuppleant for et år,                                     ingen ønskede valg. 
Tommy Svendsen har efterfølgende meddelt, at han er villig til at fortsætte det næste år. 
Revisor, Lena Svendsen,                                              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 
Bent, Johannesburg Allé gjorde opmærksom på hundeejernes manglende evne til at 
samle hundes efterladenskaber op i en pose og tage det med hjem. Nogen er dog flinke til 
at samle op, men efterlader posen på fortovet, hvilket han finde beklageligt. 
Flere medlemmer tilsluttede sig kritikken, og nogen stillede deres skraldesæk til rådighed 
for hundeejerne, så de var fri for at bære posen med hjem. 

Formanden henstillede herefter, at man som hundeejer sørger for at samle op og tage 
posen med hjem. 

Derudover var der ingen kommentarer. 

Dirigenten, 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 under eventuelt. 

Mødet sluttede kl. 19:42. 

Referent Erling Hansen. 

 


