
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, onsdag den 29. marts 2017 
kl. 19.00 hos Allan Christensen, Natalvej 31. 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson, Lizzie Fessel, Erling Hansen, Denis Besic og Rune 
Jønsson 
Fraværende: Jens Erik Meier 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1.    Godkendelse af referater 
2.      Formanden orienterer 
3.      Kassereren orienterer. 
4.      Eventuelt 
_____________________________________________________________________________  
 
1. Godkendelse af referater. 
 

Referaterne fra ekstraordinær generalforsamling 17. Marts 2016, bestyrelsesmødet 
den 6. April 2016, Vejmøde 11. Maj 2016, bestyrelsesmøde 24. Januar 2017 og 
generalforsamlingen den 28. Februar 2017, blev godkendt og underskrevet. 

 
2. Formanden orienterer. 
 
 Allan bød velkommen til Denis Besic og Jens Erik Meyer. Denis overtager 

Webmaster jobbet efter Erling, som har rigeligt at fortage sig med Kasserer jobbet. 
 Vi har ikke nogle udvalg i gang. Vores Vej udvalg er nedlagt. 
 
  Afslutning på vejprojektet er ikke sket endnu. Der er stadig en parcel med kørespor, 

der er vand på kørebanen på Liberiavej, Der skal ses på indkørslerne der hvor der er 
lunke fordi vej asfalten ligger højere end kantstenene. 

 
 Allan går en tur med Kommunen og besigtiger vejene og her vil han afvente deres 

kommentar inden vi går i gang med at lægge asfalt ud for indkørslerne oven på 
kantstenen. 

 
 Hvor skal vi sætte hajtænder op?  Skal det være hajtænder på Johannesburg alle 

hvor Pretoria alle løber ud, Men på den anden side bør de være på Liberiavej. 
 
 Der skal være hajtænder ved udkørslen på Kongelundsvej fra både Johannesburg 

alle og Natalvej. 
 
 Status på afregning for den enkelte beboere som har fået udført asfalt arbejde: De 

fleste har betalt og den sidste har fået en afdragsordning. 
  
3. Kassereren orienterer 
 
 Regningerne til NCC er betalt, der var fejl på første regning, så vi fik en ny. 
 Vi har ikke tilbageholdt nogle penge i tilfælde af problemer. 



 Det har i alt kostet 2.326.582,80 ud fra det bevilgede er der ca. 173.000 tilbage 
 Og det kan være at nogle af dem skal bruges til den sidste reparationer på 
 overkørslerne. 
 Vores værdier er 546.000 investeret formue samt ca. 80.000 på kontoen. 
  
4. Eventuelt 
 
 Denis har set at der er kommet en revne i asfalten på Johannesburg alle ud for nr. 5. 
 På vej hjem så Susanne og Rune en revne ud for Johannesburg alle 22 
 De skal selvfølgelig repareres.  Vi skal se godt efter på vor vejsyns tur. 
 
 Vi skal have et firma til at levere kampesten som skal ligge nede for enden af vore 

veje på fortovet. 2 stk. på hver fortov så vi ikke får de store lastbiler til at ødelægger 
vore fortov og kantsten. 

 Allan forhører sig hos kommunen om det er OK. 
 Vi hører Hybler og søn om levering inkl. de fliser vi mangler de 2 steder hvor der 

allerede har været nogle lastbiler oppe og ødelægge. 
 Evt. få haveforeningen til at lave stopforbud på vores vej når de skal til at lave veje 

igen.  
 

Dato for vejmøde er 2. maj 2017 kl. 18:00 hos Erling Hansen, Liberiavej 27 med 
spisning efter vej syn.  
Bestyrelsesfesten afholdes lørdag den 1. juli 2017 hos Rune, Johannesburg alle 22.  
 
Mødet sluttede kl. 20:50 
 

Referent Susanne Nilsson 
 
 


