
Grundejerforeningen 

”Digevang” 

Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 

tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 

blev afholdt i mødelokalet på 1. sal i Kulturzonen (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: Formand, Allan Christensen  for 2 år – modtager genvang 

b: Kasserer, Herbert Bolbroe  for 1 år – fraflyttet Digevang 

       c: Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson for 2 år - modtager genvalg 

        d: Bestyrelsesmedlem Lizzie Fessel for 2 år – modtager genvag 

e: Bestyrelsessuppleant  for 2 år – varkant 

        f: Bestyrelsessuppleant  for 1 år - varkant 

       g: Revisor, Lena Svendsen   for 2 år – modtager genvalg 

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

7. Indkomne forslag. 

 a. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i lovene. 

               §4 ændres til: 

Ved optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af 

generalforsamlingen. Der betales for hver erhvervet grund. Kontingentets og eventuelle rykkergebyrers 

størrelse fastsættes ligeledes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder forud pr. 01.01 med sidste 

rettidige indbetalingsdato 01.02. Restancer må ikke finde sted. 

 

             §8 ændres til: 

Til at varetage foreningens formål og interesser vælges blandt foreningens medlemmer en bestyrelse 

bestående af: Formand, kasserer, og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Formand og 

kasserer vælges særskilt modsat hinanden. 



Bestyrelsens medlemmer og suppleanterne vælges for 2 år, således at der hvert andet år afgår 2 

medlemmer plus 1 suppleant og hvert andet år 3 medlemmer plus 1 suppleant. 

                       Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter kan genvælges. 

Desuden vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer, således at 1. revisor afgår hvert andet år, 2. revisor hvert 

andet år. Endvidere vælges en revisorsuppleant, der afgår hvert år. Revisorer og revisorsuppleant kan 

genvælges. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret, medmindre de træder i 

stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Såfremt bestyrelsen i 

en valgperiode reduceres til tre medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med 

henblik på supplering til fem medlemmer. 

Over møderne føres en protokol, der kommer til godkendelse for generalforsamlingen og tjener som 

bevis for rigtigheden af førte forhandlinger over for foreningens medlemmer og tredjemand. 

8. Eventuelt. 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- 

Der var mødt 20 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 fortalte at generalforsamlingen er varslet 

som vedtægterne foreskriver 14 dage før generalforsamlingen. Han gik straks til punkt 2, og fortalte at protokollen 

havde ligget fremme siden 18.30, og at der var blevet bladret i den, så måske kom der spørgsmål til denne.  

Herefter foreslog Erling Hansen at vi flyttede rundt på et par punkter så vi fik punkt 7 Indkomne forslag op efter punkt 

4. Regnskab. Dette blev vedtaget. 

 

Ad pkt. 2: Protokollen  

Protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 18.30. 

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning  

Formand Allan Christensens indledte med at sige, at der har været xx udskiftninger i foreningen. Og de har alle fået den 

nye pjece vi har udfærdiget og er blevet budt velkommen. 

 

Byggeriet på hjørnet af Johannesburg alle og Pretoria alle skrider frem og under arbejdet er der sket voldsomme skader 

på fortov + på fortovet på modsatte hjørne. Det er påtalt overfor byggefirmaet. 

 

Jeg har deltaget i Grundejersammenslutningens møder, hvor samtlige grundejerforeninger mødes og hører om nye ting. 

Bl.a. er de i gang med at finde en ny fælles ordning på tømning af grundejerforeningernes kloaker, efter kommunen har 

afmeldt vores aftale. Ligesom der har været et orienteringsmøde arrangeret af sammenslutningen med Arbejdernes 

Landsbank – ikke så meget nyt men informativt. 

 

Vi har fået ny belysning på Johannesburg alle og Pretoria alle. Jeg kan dog konstatere at det efterfølgende ser pænt ud. 

Der har ikke været en endelig afleveringsforretning fra kommunen, men de er blevet rykket. 

 

Opstart på vejbelysningen i anden halvdel af foreningen, forventes opstart juni – oktober 2014. Der er sket markeringer 

ud for master og el-skabe. 

 

Vi har i maj været på vej syn i grundejerforeningen, hvorefter vi har fået renoveret de værste huller. Planlægger stadig 

en totalløsning. 

Snerydningen – Vi er stadig i sæsonen, og det er gået over al forventning – måske har det noget at gøre med, at vi ikke 

har fået noget sne endnu.  



Fastelavnsarrangement på Natalvej – godt initiativ. 

 

Jeg kan konstatere, at der ikke er blevet meget bedre med hundes efterladenskaber. Sørgeligt, at folk ikke kan rydde op 

efter egne hunde. 

 

Der er ikke mere for nu, og beretningen sættes til afstemning. 

 

Elli Larsen, Natalvej 9 var med til fastelavnsfesten og det var hyggeligt. Hun forslår at vi får en fælles fest fremover. 

Tommy Svendsen, Johannesburg alle 26, syntes at vi skal tage mere end én vej ad gangen når vi skal renovere veje, for 

det må være dyrere at tage en vej ad gangen. Han syntes ikke at vejene var så slemme, og mente at kommunen nok skal 

komme og fortælle os, når det er tid til ny belægning. 

René Dollmeyer, Liberiavej 14: meddelte at der er smadrede fliser på Natalvej 3/Liberiavej 1, og han har sine biler 

parkeret ulovligt. Lizzie Fessel har været ovre og bede dem fjerne dem. De fortæller at fliserne repareres, når ejeren har 

fået godkendt sin nye indkørsel af kommunen, og når de har fået godkendt og lavet den nye indkørsel, kan de få bilerne 

ind i haven. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Ad pkt. 4: Regnskab  

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.  

 

Frede Jensen, Johannesburg alle 4: spurgte til de 56.000 vi har betalt for reparation af veje, hvor er der repareret?  

Formanden forklarede at det var på alle veje der var sket reparation.   

Preben Alsing, Liberiavej 24: Indmeldelsesgebyr, hvordan/hvornår bliver det opkrævet 

Kassereren forklarede at de blev opkrævet sammen med først kommende opkrævning. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad pkt. 7: Indkomne forslag (punktet er flyttet, se pkt. 1) 

   a. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i lovene. 

              §4 ændres til: 

Ved optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

Der betales for hver erhvervet grund. Kontingentets og eventuelle rykkergebyrers størrelse fastsættes 

ligeledes af generalforsamlingen. Kontingentet forfalder forud pr. 01.01 med sidste rettidige 

indbetalingsdato 01.02. Restancer må ikke finde sted. 

Dirigenten læste forslaget op. 

Forslaget blev vedtaget uden egentlig afstemning. 

             §8 ændres til: 

Til at varetage foreningens formål og interesser vælges blandt foreningens medlemmer en bestyrelse 

bestående af: Formand, kasserer, og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Formand og 

kasserer vælges særskilt modsat hinanden. 

Bestyrelsens medlemmer og suppleanterne vælges for 2 år, således at der hvert andet år afgår 2 

medlemmer plus 1 suppleant og hvert andet år 3 medlemmer plus 1 suppleant. 

                      Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter kan genvælges. 

Desuden vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer, således at 1. revisor afgår hvert andet år, 2. revisor hvert 

andet år. Endvidere vælges en revisorsuppleant, der afgår hvert år. Revisorer og revisorsuppleant kan 



genvælges. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret, medmindre de træder i stedet 

for et fraværende bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Såfremt bestyrelsen i en 

valgperiode reduceres til tre medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på 

supplering til fem medlemmer. 

Over møderne føres en protokol, der kommer til godkendelse for generalforsamlingen og tjener som bevis 

for rigtigheden af førte forhandlinger over for foreningens medlemmer og tredjemand. 

Dirigenten læste forslaget op. 

Formanden begrundede forslaget med, at det de sidste år ikke var lykkedes at få nye bestyrelsesmedlemmer ind i 

foreningen. 

 

Forslaget udløste herefter en længere debat, hvorunder bl.a. Tommy Svendsen, Johannesburg alle 26, syntes at det er en 

drastisk beslutning at lave om på lovene, bare fordi vi i et par år ikke har haft nogle suppleanter valgt. Det er også sådan 

at kommunen går op i regler, så måske vil en ændring  ikke blive godkendt. 

Bent Olufsen, Johannesburg alle 21. Gjorde opmærksom på, at det i stedet kunne formuleres således, at der også kan 

vælges suppleanter. 

Michael Dupont, Kongelundsvej 490. Spurgte hvorfor de ikke bare kan stå som ubesatte. Så kan de blive 

funktionsdygtige hvis det måtte blive aktuelt. 

Formanden: Mener at vore foreningsmedlemmer tænker at de slet ikke vil kommer til møderne, fordi de er bange for at 

blive valgt ind i bestyrelsen. 

Dirigenten pointerede, at forslaget alene var et udtryk for medlemmernes manglende lyst til at deltage i 

foreningsarbejdet – en tendens, men efterhånden ser flere steder. Det lykkedes ikke engang at vælge en dirigent på dette 

års generalforsamlingen, så det var svært at tro på, at nogen ville lade sig vælge som suppleanter. 

Kassereren: Jeg sidder i bestyrelsen i grundejersammenslutningen og også her får de breve fra grundejerforeninger som 

fortæller at de hverken kan finde formænd, kasserer eller andre som vil være med i bestyrelsen. 

Forslaget blev herefter sat til afstemning, hvor 5 stemte imod og 5 stemte for, hvorefter forslaget var forkastet. 

 

Ad pkt. 5a: Fastsættelse af kontingent og indskud (og nu også rykkergebyr) 

 Kontingent kr. 400 årligt  

 Indskud kr. 225 

 Rykkergebyr, kr. 25 for 1. rykker og kr. 100 for 2. rykker, og derefter er det til inkasso, 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 genvalgt  for 2 år 

Kasserer Erling Hansen, Lib. 29   blev nyvalgt  for 1 år 

Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson  blev genvalgt  for 2 år 

Bestyrelsesmedlem, Lizzie Fessel  blev genvalgt  for 2 år 

Bestyrelsesmedlem, Michael Dupont, Kong. 490  blev nyvalgt  for 1 år 

Bestyrelsessuppleant for 2 år Rune Jønsson, Joh. 22  blev nyvalgt  for 2 år 

Bestyrelsessuppleant for 1 år Tommy Svendsen, Joh. 26 blev nyvalgt  for 1 år 

Revisor, Lena Svendsen   blev genvalgt  for 2 år 

Revisorsuppleant, Preben Alsing  blev genvalgt  for 1 år 

 



Ad pkt. 8: Eventuelt  

 

Allan Liberiavej 14: Hvorfor ligger der en grusbunke på fortovet på Natalvej og har ligget i 5 måneder.  

Formanden tager en samtale med beboerne. 

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 og takkede den afgående kasserer Herbert Bolbroe for 25 gode år. 

Han fik overrakt 3 flasker god vin. 

Der blev serveret kaffe og kringle under mødet, og øl og vand fra midt i generalforsamlingen. 

 

Mødet sluttede kl. 20.00 

Næste møde er den 27. marts hos formand Allan Christensen 

Lizzie finder dato til sommerfesten. 

 

Referent Susanne Nilsson. 


