
Grundejerforeningen 

”Digevang” 

Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der 
tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00 

blev afholdt i Kulturzonen, mødelokalet på 1. Sal, Nøragersmindevej 100, 2791 Dragør. 
______________________________________________________________________________________________ 

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. 

       5.a: Kontingent og indskud og rykkergebyr. 

       a.. Kontingent kr. 400, årligt  forhøjes med 100 kr. pr 1.1.2017 og igen pr. 1.1.2018 

b.. Indskud kr. 225,-  

c.. Rykkergebyr kr. 25,- første gang og kr. 100 anden gang. 

       5.b: Honorar til bestyrelsen - foreslås uændret. 

a.. kr. 4.500 til kasserer og  

b.. kr. 4.200 til fælles fest for bestyrelsen. 

6. Valg til bestyrelsen: 

       a: Formand,  Allan Christensen  for 2 år – modtager genvang 

b: Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson for 2 år – modtager genvalg 

       c: Bestyrelsesmedlem, Lizzie Fessel for 2 år - modtager genvalg 

 d.: Bestyrelsessuppleant, Rune Jønsson for 2 år – modtager genvalg 

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

       e: Revisorsuppleant, Preben Alsing, for 1 år – ej spurgt 

7. Indkomne forslag. 

 Bestyrelsen foreslår følgende vejreparationer/forbedringer: 

 Etablering af nye asfaltborte mellem kantsten og fliser på alle veje i begge sider ca. kr. 900.000,- 

 Nyetablering af asfalt både på veje og borte mellem kantsten og fortovsfliser pris ikke kendt. Den 

 økonomiske ramme for reparationer / forbedringer skal afholdes inden for foreningens midler.  

8. Eventuelt. 

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

 

Der var mødt 27 personer op hvoraf de 20 er stemmeberettiget. 

Formand Allan Christensen bød velkommen og foreslog Michael Dupont som dirigent. 

 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent 
Michael Dupont, blev valgt til dirigent, han blev siddende og takkede for valget og fortalte at generalforsamlingen er 

varslet som vedtægterne foreskriver 14 dage før generalforsamlingen da han havde sin i postkassen den 8. februar. 

Han gik straks til punkt 2 og gav ordet til formanden. Han meddelte endvidere at vi flytter lidt rundt på punkterne 



således at dele af punkt 7 forslag, bliver taget op efter formandens beretning. Årsagen er at vi har fået besøg af en 

repræsentant fra NCC som vil fortælle om tilbuddet fra NCC og svare på spørgsmål fra forsamlingen. 

 

Ad pkt. 2: Protokollen  

Formanden meddelte at protokollen havde været fremlagt til gennemsyn fra kl. 18.15 og at referater kan ses på 

hjemmesiden www.digevang.dk  

 

Ad pkt. 3: Formandens beretning  

Der har været 8 udskiftninger i 2015, alle er budt velkommen og har fået den udarbejdede pjece. Det sker dog stadig, 
at vi ikke får besked af mæglere og må forlade os på tilfældigheder. 
  
Vi har og har haft en del byggeri på vejene, hvor der stadig ikke er genetableret de knækkede fliser. I forbindelse med 
vores evt. kommende vejprojekt, vil vi tage kontakt til de omhandlede grundejere. 
 
Der har igen i år været afholdt møder i sammenslutningen bl.a. med kommunens tekniske forvaltning, der forklarede 
omkring planer rundt omkring i kommunen. Møde omkring forsikringer i grundejerforeningernes bestyrelser.  
Parkering ved haveforening på Pretoria Alle og Johannesburg Alle er grundet vejarbejde i haveforening særdeles 
generende på beboerne. Vi har haft kontakt til bestyrelsen i h/f og bedt dem om at prøve at holde parkeringerne i den 
anden ende af h/f. Desværre kan vi ikke forbyde andre at holde på vores veje, men bliver parkeringerne til væsentlig 
ulempe – kan politiet kontaktes.  
Der er ikke i år foretaget de store reparationer af vores veje, vi planlægger stadig for en mere gennemgribende 
renovering. 
Snerydningen er i år overtaget af nyt firma, der endnu ikke har haft de store udfordringer.    
Der er stadig folk, der ikke kan fjerne egne hundes efterladenskaber – sørgeligt.  
 

Dette var de emner, der er valgt at bringe i beretning – andet kan selvfølgelig tages op. 

 

Annie Halim Liberiavej 8: Havde fejemaskinerne ikke salt med og kastet det ud?   

Allan Christensen:   Jo jeg har set det og det er nok også ved en fejl. 

Hanne Natalvej 12:   Hvorfor holder folk på vejen når man skal have 2 P-pladser inde på sin grund 

Allan Christensen: Jo man skal have 2 P-pladser på grunden, men vi kan jo igen ikke bestemme, men 

  opfordrer gerne.  

Ken Joh 40:     Jeg har også hjørnegrund og hunde lorte. Og mange biler holder her nede og en del 

  tung trafik kører omkring hjørnet. Hele huse kører ned til haveforeningen. De store 

  biler er altid oppe over fortovet når de skal omkring hjørnet fordi der ikke er plads til 

  at komme omkring, og de kan heller ikke komme tilbage.  Jeg når ikke at tage billede, 

  men ville gerne hvis det var muligt. For mine fortove ser forfærdeligt ud efter mange 

  tunge biler har kørt ind over på hjørnet. Kan vi gøre noget så de biler som parkerer fra 

  haveforeningen, ikke holder på vore veje? 

Allan Christensen:  Foreslog en kampesten, men Erik Christiansen melder at det ikke er lovligt at lægge 

  kampesten på hjørnet. 

NCC Michael: Fortalte at de ofte ser en kampesten, men kommer det til en retssag, så er det 

ulovligt. 

Bent Olufsen Joh 21:   Kan man ikke opfordre til at haveforeningen kører ind af deres hovedgang. Og ikke ind 

  af vores side.  

Allan Christensen:   Meddelte at vejene er stoppet i den anden ende på grund af vejarbejde. 

Ken Joh 40:     Alle store biler er jo ikke kun til haveforeningen også til os selv, så som skraldebiler 

Jensen Joh 4:      Nede på Tunisvej der ligger en jordbunke, den har ligget der i en årrække kan man 

  ikke få den fjernet, så er der plads til biler der. 

Erling Hansen:  Det er ikke i vores foreningen.  

http://www.digevang.dk/


NCC Michael Vi kan i samarbejde med foreningen tale om hvad der kan lade sig gøre, vi ser jo en 

del løsninger på vores vej rundt i landet. 

Predstrup Pretoria alle 27: Vi taler meget om store biler, det er vel løst når haveforeningen er færdig med vej 

arbejdet, så kan de igen køre ind og holde på deres parkeringspladser i foreningen. 

Ken Joh 40:     Det er ikke kun foreningen men også os selv der har mange store biler som kommer til 

  foreningen. Men lige nu er problemet fordi haveforeningen har mange biler som 

  parkerer pga. de er i gang med at lave veje. 

Erling Hansen:    Det er et gammelt problem. Om hvor haveforeningerne skal komme ind fra. Vi har 

  engang haft åbent til vore veje. Og vi har ingen ret til at forbyde dem at holde på vore 

  veje.  

Predstrup Pretoria alle 27:     Det er de forkerte mennesker det rammer, hvis de store biler ikke kan komme rundt.  

  Så får vi ikke hentet vores skrald. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Ad pkt. 7: Indkomne forslag 1. del - fremlagt af NCC Michael 

Bestyrelsen foreslår følgende vejreparationer/forbedringer: 

Etablering af nye asfaltborte mellem kantsten og fliser på alle veje i begge sider ca. kr. 900.000,- 

Nyetablering af asfalt både på veje og borte mellem kantsten og fortovsfliser pris ikke kendt. Den økonomiske ramme 

for reparationer / forbedringer skal afholdes inden for foreningens midler.  

 

Formand Allan Christensen forklarede at vi har fået indhentet tilbud på at få nye borter på fortovene. Det blev ca. 

900.000 men NCC som sendte os tilbuddet, fortalte at hvis vi inden for en årrække ville lægge asfalt på vejene, så ville 

noget være spildt fordi man igen mange steder skulle have fat i kantstenene og så skulle vi jo betale for border igen. 

Vi ønsker at arbejde videre med et tilbud som NCC har tilsendt os. Og gerne have lov til at arbejde videre inden for 

foreningens beholdning, således at beboerne ikke skal have penge op af lommen. 

 

NCC Michael 

Jeg vil lægge asfalt oven på og ikke grave helt i bund, for bunden er med store sten og det er et rigtig godt fundament 

vi har på vore veje. Det er undersøgt hos kommunen. 

NCC gennemgik lidt af tilbuddet og forklarede nogle af begreberne.  

Vi går til kommunen, Dong, Teleselskaber, Stofanet m.m. og forhører os om der er nogen planer om at grave i vore 

veje. Vi beder derefter skriftligt at få bekræftet at der ikke er noget på vej. Vi beder alle jer beboere om at kikke og 

holde øje med om der er nogen som begynder og grave i vores veje, sker det, SÅ kontakt os, kontakt bestyrelsen, fordi 

vi skal fortælle dem hvad de skal lægge på efterfølgende. I skal gerne have samme type asfalt på for at få så godt 

resultat som muligt. I vores materiale vil der stå hvilke dimensioner vi arbejder med. Der lægges omkring 1 – 3 cm. 

asfalt på. I vil kunne se vores arbejde på Kamerunvej, Tanavej, Nairobi Allé, Somalivej og Dakar Alle.  

Prisen der er på tilbuddet er bindende. 

 

Ken Joh 40: Jeg glemmer jo nok at man ikke må holde på vejen.  

NCC:   Der kommer et skriv fra bestyrelsen  og der kommer skilte på vejene som arbejdet skrider frem. 

Erling Hansen: Vejenes revner, som er opstået når nogen har lavet opgravning, bliver de fræset af?     

NCC: Nogle gør og vi forventer ikke at der kommer revne op efterfølgende. 

Erik Pretoria      Bliver der limlag på veje? 

NCC:   Ja det er så tæt at vandet ikke kan løbe igennem. Så der kan ikke komme frostsprængninger 

Lib 33    Vi vil gerne sænke nogle kantsten. Vil i det for os?    

Allan:   Tag kontakt til bestyrelsen så ser vi på det med NCC 

S Nilsson:   Man skal ansøge kommunen om at få ny eller udvidet indkørsel. Der er faste regler. Så søg kommunen 



Erling Hansen: Reglerne er, at man kun må have 1 opkørsel, og man kan søge om at få den bredere hos kommunen.  

 Og har man en, kræver kommunen at man fjerner den når man ønsker at lægge den et andet sted. 

Erling Der skal nye rendestensbrønde. Og man kan her sagtens lave en aftale og få det foretaget samtid med 

 denne renovering. 

Lib 33:  Der er så ingen problem med at få lavet en dobbelt hvis vi har søgt og fået ok fra kommunen. 

NCC:  Nej det er der ingen problem med, og prisen er den der står i tilbuddet som så betales af jer selv. 

Predstrup:  Vi har kun 1 flise på vort fortov.  Hvorfor er vi den eneste forening der kun har 1, og hvad vil det  koste 

at få lavet 2 fliser. 

NCC:   Det er meget dyrt. Det er der nok ikke lige penge til. 

NCC:  Vi tilbyder gerne at være med til at tale til haveforeningen om at de skal holde sig væk fra vores veje. 

 

Allan runder af: Takker Michael fra NCC fordi han kom og fortalte om projektet. 

 

Vi holder 5 min. pause hvor der serveres øl og vand. 

 

Ad pkt. 4: Regnskab  

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.  

Herbert var kasserer på et rigtigt godt tidspunkt. Mens han var kasserer var alt for opad gående. 

Lige nu har vi måttet tage et tab, fordi vi har fået udtrukket et stort beløb obligationer til kurs 100 som i vort sidste 

regnskab var optaget til kurs 106. 

Vi har talt om at vi i stedet for obligationer nu har købt nogle investeringsbeviser, ikke fordi vi er en investerings 

forening men for at bevare vores værdier. Det sker i samråd med banken.  

Ved årets udgang have vi en formue på 2.726.515,07.  

Regnskabet er vedlagt indkaldelsen og fremlagt på bordene i lidt mere læsevenlige kopier. 

Joh 6:   Der står ud for 2015 Kontingent på 53.600 

Erling Hansen: Der står 63.600 for 2015 selv om der af de omdelte kopier, kan se anderledes ud. 

Michael Dupont lover at vi næste år leverer kopier som er læsbar. 

Der er ikke yderligere bemærkninger så regnskabet blev godkendt 

 

Ad pkt. 5a: Fastsættelse af kontingent, indskud og rykkergebyr 

 Kontingent kr. 400 årligt, foreslås forhøjet med kr. 100,- pr. 01.01.17 og igen 01.01.18  

 Indskud kr. 225 

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

Der blev af kassereren fortalt at det resultat som året i år har. er et overskud på ca. 5.000 og det er lige lovlig lidt, 

derfor forslås denne kontingent stigning. 

Erling havde været tilbage til 1972 og set at vi dengang betalte 360 kr. om året så det er kun steget en gang og det var 

i 1990 hvor det steg til 400. 

Der var ingen spørgsmål og forslaget blev hermed vedtaget. 

 

Ad pkt. 5b: Honorar til bestyrelsen  

Både honorar til kasserer kr. 4.500 og honorar til fest for bestyrelsen kr. 4.200 blev vedtaget med akklamation.  

 

Ad pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer  

Formand, Allan Christensen,   blev genvalgt  for 2 år 

Bestyrelsesmedlem, Susanne Nilsson,   blev genvalgt for 2 år 

Bestyrelsesmedlem, Lizzie Fessel,   blev genvalgt  for 2 år 

Bestyrelsessuppleant, Rune Jønsson  blev genvalgt   for 2 år 



Revisor, Lena Svendsen   blev genvalgt  for 2 år 

Revisorsuppleant, Preben Alsing  blev genvalgt  for 1 år 

Alle blev genvalgt med akklamation. 

 

Ad pkt. 7: Indkomne forslag 2. del 

Bestyrelsen foreslår følgende vejreparationer/forbedringer: 

Etablering af nye asfaltborte mellem kantsten og fliser på alle veje i begge sider ca. kr. 900.000,- 

Nyetablering af asfalt både på veje og borte mellem kantsten og fortovsfliser pris ikke kendt. Den økonomiske ramme 

for reparationer / forbedringer skal afholdes inden for foreningens midler.  

 

Allan Christensen beder om en tilkendegivelse til at bestyrelsen må arbejde videre med tilbuddet fra NCC inden for de 

midler vi har i foreningen. Således at beboerne ikke skal af med nogle penge yderligere. 

Liberiavej 24:  Jeg mener at hvis vi havde sendt forslaget med ud, så var der nok kommet flere end vi er i dag. 

Michael Dupont:  Jeg er enig og tænker at vi måske burde have en ekstraordinær generalforsamling. 

LIB  33: Er der andre ting vi skal have lavet i nærmeste fremtid. 

Allan Christensen:  Nej der er ikke andet i sigte. 

Joh 40:   Jeg har forstået at der ikke er noget som ellers også ligger og skal laves og vi skal ikke have nogle 

 penge op af lommen, så jeg syntes at vi skal sætte det i værk. 

Pretoria alle 27  Jeg syntes også at det skal i gang. Men jeg syntes også at der skal et ekstraordinær generalforsamling 

til 

Erik Pre: Står der ikke i vore vedtægter at et bestemt antal skal være tilstede.  

Erling:    NEJ.  Det er der ikke regler om. 

Lib 24:   Det tilbud. Kan jo ikke være endeligt. Hvis der skal være kampesten 

Allan:    Det tilbud er endeligt og er nyt asfalt med bort osv. som der står i tilbuddet og måske skal der en 

 ekstraordinær generalforsamling til. 

Michael Hvis det er holdningen så er jeg enig. 

Erling: Beslutningsgrundlaget er godt nok, men processen er måske en anden. Jeg er sikker på at de der ikke 

er  mødt op, de er ikke interesseret i at møde op. Mange af dem jeg har talt med, de er enige i at der skal 

 renoveres, men de gider ikke at komme. 

Lib. 14.  Erling, tror du ikke at folk fokuserer på de 900.000 og ikke på de 2,5 mio for det tal kendes ikke. 

Erling:  Enig 

Predstrup    Jeg vil opfordre bestyrelsen til at de indkalder til ny generalforsamling rent etisk. 

Michael:    Da vi ikke har en forsikring, så er jeg enig i at vi skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 

 med dette ene punkt, nu vi skal have en så stor investering med foreningens formue. 

Joh 40:    Skal man ikke have indhentet 3 tilbud.   

Allan:    Vi har bedt om 3 tilbud men har ikke fået dem. 

Erling:     hvis vi får bemyndigelse til at fortsætte vil vi indhente flere tilbud. 

Michael: Vi trækker forslaget og indkalder til ny generalforsamling.  

Allan:   Iflg. Vedtægterne skal der gå 3 uger til en ny generalforsamling. 

 

Ad pkt. 8: Eventuelt  

Erik Pre:   Vi skal have 40 cm fra flisekanten til hæk eller hegn, men nogle har hække som hænger langt ud over 

 fortovet. Gør bestyrelsen noget ved det? 

Michael Dupont:  Vi noterer det og giver folk en reminder på vores vejmøde,  Hvad syntes du at vi skal gøre? 

Erik.   Lave det for grundejerens regning. 



Erling.   I samme øjeblik vi sætter en gartner til at klippe en grundejers hæk eller træ, så bliver der uvenskab 

og  han siger straks, Hvorfor har du ikke også klippet ham hersens hæk. Osv.  Jeg vil forslå at man i stedet 

 hjælper sin nabo ved at vise ham hvordan man gør, og klipper sammen med dem.  

Michael Dupont fortalte at hans nabo og han ikke taler sammen fordi han kunne jo bare lukke øjnene når han gik 

forbi. 

 Men hvis vi går i gang med at udføre arbejdet for nogle, så risikerer vi at vi ikke engang får pengene og 

 skal i foged retten for at få pengene hjem. 

Fessel   Måske skal man skrive det på en af vore sedler at vi har hjemmel til at fjerne det på grundejerens 

 regning. 

Erling   Vi påtaler tingene overfor folk, men at vi skal til at true, det er ikke os. Truer vi skal vi jo køre det til 

 dørs. 

Lib 33    Har man overvejet at sætte stander op med hundelorte poser?  Og på skraldespande skrive at de 

gerne m å benyttes. Jeg tænker at det er nogen som skal på tur med fælleden der hvor jeg bor og komme 

hunden  til at gøre noget inden de kommer så langt kan de bruge posen. 

Michael    Jeg tror ikke at det hjælper med poserne.  De gider ikke at bukke sig og samle det op. 

Lib 33    Hvad koster en stander… den tager måske de 10 af dem der ligger? 

Joh 21   Har i set skiltet med legende børn.  Folk ser ikke skiltet de kører også igennem med 80. 

Erik   I disse tider med indbrud.  Er det så noget med at vi evt. skulle melde os ind i NABOHJÆLP Jeg havde 

 en dag en bil i min carport. Han kom gående med en pose og en taske, og han var fræk og spurgte 

 hvorfor Erik kikkede på ham. Han havde vel set en ”perker” før. Erik meddelte at han ikke boede her 

men  skulle forsvinde. Han kørte væk og Erik så at den pose som han ikke fik med sig da han kørte, der var 

 en fladskærm og noget kosmetik i.  De fandt ud af ved at kikke ind, i de nærmeste haver at det var 

 hjørnet joh/pre som havde haft indbrud.  De kontaktede politiet, og ventede 2 timer inden de kom. Og 

 efter kort tid kørte politiet igen fordi der var et nyt indbrud på Slusevej. 

Fessel: Alle kan melde sig ind på www.nabohjælp.dk og få tilsendt mærker til at sætte op. 

 

Joh 4.   Hvorfor har i ikke solgt obligationerne mens de var over kurs 100. Men hvad har i købt dem til. 

Erling   Vi har købt dem til under kurs 100.  Men vi sælger dem ikke igen når de kommer over kurs 100 fordi 

 hvis vi sælger dem, så skal vi jo ud og købe nogle nye til en langt lavere rente. 

 Vores værdier i dag er jo kun blevet så stor, fordi vi har haft så høje renter i lang tid.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.. 

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

 

Mødet sluttede kl. 21.05 

Næste møde er Vejmødet onsdag den 11. maj 2016 kl. 18:00 hos Allan med spisning inden vejsyn.  

Bestyrelsesfesten afholdes lørdag den 30. juli 2016 hos Michael, Kongelundsvej 494.  

Øvrige møde datoer fastsættes efter generalforsamlingen. 

 

Referent Susanne Nilsson. 


