
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, fredag den 23. april 2010 kl. 
18.30 hos Erling Hansen. 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson, Gert Lionett, Lizzie Fessel, Erling Hansen, Herbert 
Bolbroe og Erik Christiansen 
Fraværende: Ingen 

 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
 
1. Vejsyn – herunder uddeling af ”fejesedler” til de grundejere, der har ”behov” for reminder. 
2. Evt. meddelelser fra formand og kasserer. 
3. Drøftelse af det aktuelle vejsyn – skal vi igen entrere os med Hyblers Efterfølger. 
4. Hvilke reparationsarbejder skal iværksættes, og hvem tager ansvaret. 
5. Bestyrelseskomsammen – aftale endelig dato og tid. 
6. Eventuelt 
_____________________________________________________________________________ 
 
1.  Vejsyn blev gennemført. Der er reparation af både asfalt, fliser og stophaner. 
 Problemerne med stophanerne meddeles kommunen. Der blev uddelt 53 sedler til 
 beboerne om manglende vedligeholdelse af veje og fortov, samt hæk, buske og 
 lignende som hænger for langt ud over fortovet.  
2. Den nye formand Allan Christensen blev budt velkommen det samme blev Erik 
 Christiansen som også er trådt ind i bestyrelsen. 
 Der har været tvangsauktion på Natalvej 50 men vi har intet tilgodehavende. Der er 
 berammet tvangsauktion over Pretoria alle 8, her har vi gjort vort krav gældende. Der 
 er kommet nye ejere på Liberiavej 6, Liberiavej 11 og Johannesburg alle 23.  
 Der er tilbud fra banken om kursus i regnskab for foreninger. Så er der indkaldelse til 
 Sammenslutningen af grundejerforeningen, formand og kasserer melder at de 
 forventer at deltage. 
 Vi investerer kr. 200.000 i værdipapirer, og tager op om vi skal have sat kontingentet 
 op, for så snart vi får lagt ledningsnettet i jorden, skal vi i gang med nye veje og 
 fortove. 
3. Vi fortsætter med Hyblers efterfølger som har lavet et pænt arbejde, og Deres pris er 
 også rimelige. 
4. De fejl og mangler vi har noteret, skal udbedres. Der blev diskuteret nylig fremkomne 
 påstande om forsikringsansvar til grundejerforeninger når der skete ulykker på private 
 veje. Det viser sig dog, at det ikke er korrekt. Det er enten den enkelte grundejeres 
 forsikring, eller den tilskadekomnes egen forsikring, som skal dække skader opstået 
 som følge af manglende vedligehold m.v. på vores veje. 
5. Bestyrelseskomsammen er berammet til 24. juli 2010 kl. 18.00 hos Lizzie Fezzel. 
6. Eventuelt.  Der var ikke noget til eventuelt. 

 
 

Referent Susanne Nilsson 


