
Grundejerforeningen 

”Digevang” 

Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 

 

 tirsdag  den 26. februar 2013 kl. 19.00 

 

blev afholdt i mødelokaltet 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: 

       a:  Kasserer,  Herbert Bolbroe, for 1 år - modtager genvalg 

       b: Bestyrelsesmedlem, Erling Hansen, for 2 år - modtager genvalg 



        c: Bestyrelsessuppleant  for 2 år – Varkant 

            Bestyrelsessuppleant  for 1 år - Varkant 

        d: Revisor, Ole Dalsgaard   for 2 år – modtager ikke 

genvalg 

        e: Revisorsuppleant, Preben Alsing, for 1 år - modtager genvalg 

7. Indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

 

Der var mødt 17 personer op hvoraf de 14 er stemmeberettiget. 

 

Formand Allan Christensen bød velkommen og foreslog Erling Hansen som dirigent. 

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent  

Erling Hansen, Liberiavej 29, blev valgt til dirigent, han takkede for valget og gik straks til 

punkt 2. 

 

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 der i foreningen var et par dødsfald. En 

ildebrand på Natalvej 22, gav Willy røgforgiftning hvilket han senere døde af. Huset er nu 

fjernet. Søren Natalvej 18 er ligeledes afgået ved døden. 

Der har været 4 udskiftninger i foreningen. Og de har alle fået den nye pjece vi har udfærdiget 

og er blevet budt velkommen. 3 huse i foreningen har længe været til salg.  

Jeg har deltaget I grundejersammenslutningens 3 møder hvor samtlige grundejerforeninger 

mødes og hører om nye ting. 

Vi har fået ny belysning på Johannesburg alle og Pretoria alle. Dong og kommunen var til 

stede da der var et grundigt syn efter ændringen. Her var nogle fliser ikke lagt ordentligt. Og 

det blev markeret. Der blev lavet et referat, men jeg har ikke modtaget dette referat. Jeg kan 

dog konstatere at det efterfølgende ser pænt ud. 



Vi har i maj været på vejsyn i grundejerforeningen. Vi har gået let hen over vejene fordi der 

skulle graves op. Nu er de 2 veje meldt OK, så derfor går vi i gang med at få dem renoveret. 

Snerydning. Vi er stadig i sæsonen, og det er hverken værre eller bedre end det plejer at 

være. I sidste uge var de her, og der skrabede de for en gangs skyld i bund. Så vi håber at de 

fortsætter på den måde. Måske har de fået ny maskine. 

En sidste ting. Vi er nogen der er meget trætte af at andres hunde skider på vores fortov. Jeg 

har selv hunde og kan rydde op efter dem. Der er folk fra andre grundejerforeninger som 

lufter hund i vores grundejerforening, så bed dem venligst om at samle op, hvis i ser det. 

Der er ikke mere her og beretningen sættes til afstemning. 

Dirigenten satte herefter beretningen til drøftelse. 

Ole Ravnsbæk, Liberiavej 13. Angående ny belysning. Hvornår kommer der ny belysning på 

vores side af Kongelundsvej, og hvordan foregår det? 

Der kommer en melding pr. brev i god tid inden de går i gang, og det forventes at det er i 

2014. Og de sætter ikke lysstanderne i samme hul som før.  

Susanne Nilsson Johannesburg alle 19. Er utilfreds med at det ikke stod skrevet hvor eller 

hvordan man skulle klage hvis der var problemer ved renoveringen efter nye lysstandere. Vi 

har fået hævet vort fortov i forhold til tidligere, hvor vi har fået det sænket så vi kunne køre 

ud med bilen uden at skrabe på fortovet. 

Formanden har modtaget en enkelt klage, og håber at folk siger til hvis der er problemer. 

Fru Kjærsgaard, Johannesburg alle 40, Der var god information inden der blev udført nye 

lysstandere. Men efter er det ikke gået så godt, f.eks. efter synet som jeg overværede. Her 

bad jeg dem om at lave nogle lunker, men reparationen er bestemt ikke udført pænt. Der er 

også asfalt på vejen som er udført af kommunen som er skøjteglat når det er vådt. Det er midt 

på vejen hvor der har været gravet op. Vi har selv kontaktet kommunen men der sker intet. 

Formanden forsøger at hjælpe ved at kontakte kommunen 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Ad pkt. 4: Regnskab  

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som herefter efter blev godkendt med 14 

stemmer for. Revisoren havde heller ingen bemærkninger til regnskabet. 

Ole Ravnsbæk, Liberiavej 13: Hvornår vil i bruge nogle af pengene til vejen? 

Erling Hansen: Når alle veje skal renoveres, så tager vi hul på formuen. Det skal ikke ske som 

på Dortrecht Alle, for det er ikke udført særlig smart. Alle skal have nye indkørsler. 

Prisen er nok omkring 1,5 mill pr. vej.  Der er kommet nye regler. Så kommunen må ikke stille 

garanti mere. Alle grundejere skal selv betale, måske er der nogle grundejere som ikke kan 



låne i banken. Evt. kan Grundejerforeningen låne pengene, men de skal så også opkræve 

pengene hos grundejerne og betale tilbage til banken. 

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 1 år. 

Bestyrelsesmedlem, Erling Hansen  blev valgt for 2 år 

Bestyrelsessuppleant for 2 år   ingen ønskede valg – vakant. 

Bestyrelsessuppleant,   Ingen ønskede valg - Vakant. 

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  

Fru Liberiavej 8, Hvorfor var der strømafbrydelse forleden dag. Ca. 1 time, er der nogen der 

ved det? Erling Hansen: Det var en transformer på Dakar allé der brændte. På Dakar allé fik de 

først lys kl. 1 om natten. 

Lasse Nielsen, Natalvej 16, Er der mulighed for at få andet end Stofanet? Ja, du kan få TDC 

eller Fullrate eller Boxer, men det kører via telefonnettet. 

Fru Liberiavej 8, Der er en side på Facebook om Liberiavej/Natalvej som er oprettet af Fokdals 

søn, Der er masser af billeder fra gamle dage. Har du nogle billeder, så læg dem gerne ind. 



Erling Hansen: Nøragersminde grundejerforenings hjemmeside har masser af fortælling fra det 

gamle Vestamager.  

Rene Dollmeyer Liberiavej 14, Vejsyn i løbet af sommeren. Men er der ikke noget om vinteren. 

Der er nogen som ikke fjerner deres ukrudt. 

Fru Liberiavej 8, Dem der har brændeovn. Hvorfor går de ikke tur når de fyrer, så kan de selv 

lugte det. Der er en forvokset cockerspaniel, som går ind og ud af haverne og manden rydder 

ikke op efter hunden. Jeg nåede desværre ikke at fange ham. 

Dirigenten, Erling Hansen takkede herefter for god ro og orden, og gav formanden ordet for en 

afsluttende bemærkning. 

Formanden takkede ligeledes for god ro og orden. 

Der blev serveret kaffe og kringle under mødet, og øl og vand efter generalforsamlingen. 

 

Mødet sluttede kl. 19.45 

 

Referent Susanne Nilsson. 


