
Grundejerforeningen 
”Digevang” 

 
Referat af grundejerforeningen Digevangs bestyrelsesmøde, tirsdag den 10. september 
2019 kl. 19.00 hos Erling Hansen, Liberiavej 29, 2770 Kastrup. 
 
Til stede: Allan Christensen, Susanne Nilsson, Lizzie Fessel, Erling Hansen, Rune Jønsson og 
Mike Ovesen. 
Fraværende: Jens Erik Meier. 

 
______________________________________________________________________ 
 
Dagsorden:  
 
1.      Regnskab 
2.      Meddelelser 
3.      Eventuelt 
_____________________________________________________________________________  
 
1. Kassereren orienterer: 
 
Foreningens investerede formue udgør p.t. 543.000 kr. Driftskontoen har et indestående på 
144.000 kr. 
Vi skal have lavet vejarbejde, og det koster lidt. Vi skal betale 37 kr. + moms pr. m. plus et 
startgebyr, når vi skal have repareret revnerne. 
Men jeg tænker, at det er omkring 30.000. Der skal også udarbejdes et budget for vores 
Jubilæumsfest, men det kan vi først, når vi ved, hvad vi skal have at spise. 
Det er årsagen til, der ikke er flyttet flere penge over på investeringskontoen. 
 
2. Formanden orienterer  
 
Kulturzonen 
Kulturzonen har henvendt sig og spurgt, om vi vil samarbejde med dem, og et vil vi godt. 
De vil gerne komme tættere på nærsamfundet, og det kan de gøre via grundejerforeningerne 
omkring dem. 
Vi vil gerne støtte nærområdet og reklamere for de arrangementer de holder. 
Man kan bestille nyhedsbrevet fra kulturzonen, hvis man ønsker at følge med - de sender til 
formanden, og det aftaltes, at Webmaster lægger noget på hjemmesiden. 
 
Nabohjælp 
Det kan man tilmelde sig, og man kan se, hvem der er med omkring, hvor man bor. 
Formanden har fået nogle foldere om Nabohjælp, og leverer dem til de nytilkomne beboere 
sammen med vores velkomstfolder. 
Foreningen kan også købe skilte med Nabohjælp 366 kr. inkl. moms, og man kan købe stander for 
125 kr. 
Der skal søges om tilladelse hos kommunen, hvis man ønsker at opsætte skiltet. 
 
Vi anbefaler på hjemmesiden at man tilmelder sig Nabohjælp, der vil også være et link til 
Nabohjælp, så man kan læse mere og evt. downloade app’en til sin mobiltelefon. 
 
Vi diskuterede i øvrigt, hvad der er mest præventivt, skilte, app’en, eller at du går ud på gaden 
engang imellem og ser, om der er fremmede i omegnen. 



 
Hjertestarter 
Mike eller Erling undersøger, hvad det koster at anskaffe en hjertestarter, og hvilke typer der 
findes. Man kan f.eks. søge Trygfonden om en eller to hjertestartere – en til hver side af 
Kongelundsvej. Det undersøges også, om vi har nogen ”hjerteløbere” i foreningen, eller om nogen 
evt. er interesseret. Kan nogen af hjertestarterne selv kontakte hjerteløberne, når den bliver 
aktiveret, eller foregår det hele via 112. 
 
Jubilæumsfest 
Afholdes den 14. marts 2020. Vi har 75 års jubilæum den 11. Marts. 
Allan undersøger om det er muligt at få lokalet hos Kulturzonen. Seneste nyt – lokalet er bevilget. 
Skal det være en pølsevogn med burger og flæskestegssandwich. 
Skal det være buffet, eller, trerettersmenu. Smørrebrød eller noget helt andet. Læg hovederne i 
blød. 
 
Bebyggelses% 
Er der noget med at naboen skal høres, hvis man vil bygge 30%. Nej det er der ikke, hvis man 
overholder reglerne, må man bygge. Selve lokalplanen og dermed ikrafttræden af de nye regler 
kommer først i 2021. 
Vi kan gøre indsigelse, når lokalplanen kommer. 
 
BRO 
Inden årets udgang kommer broen over afvandingskanalen - den er omtalt på vores hjemmeside, i 
2770 og i Tårnbybladet. 
 
Eventuelt 
Der var ikke noget til eventuelt.. 
 
Mødet sluttede 21:45 
Referent Susanne Nilsson  
 
 
 


