GF Digevang
www.digevang.dk
Vestamager den 25. februar 2020

Referat af GF Digevangs ordinære generalforsamling i Skelgårdskirkens mødelokale, Vestamagercentret,
2770 Kastrup, tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19:00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5a.

Valg af dirigent.
Protokol. Protokollen ligger til gennemsyn ½ time før generalforsamlingens start
Beretning
Regnskab.
Fastsættelse af kontingent og indskud og rykkergebyrer – Foreslås uændret.
Kontingent kr. 600 årligt – Indskud kr. 225, og rykkergebyrer – Foreslås uændret.

5b. Honorar til bestyrelsen:
kr. 4.500 til kassereren.
Kr. 4.200 til fælles fest for bestyrelsen.
6. Valg til bestyrelsen:
a. Formand Allan Christensen
b. Bestyrelsesmedlem Susanne Nilsson
c. Bestyrelsesmedlem Lizzie Fessel
d. Suppleant Rune Jønsson
e. Revisor Lena Svendsen
f. Revisorsuppleant Preben Alsing

for 2 år
for 2 år
for 2 år
for 2 år
for 2 år
for 1 år

Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager genvalg

7. Eventuelt

Der er fremmødt 13 medlemmer og heraf er 11 stemmeberettigede.
Formanden bød velkommen og gik straks til dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Formand Allan Christensen valgte at springe valg af dirigent over, nu der ikke er mødt så mange op,
og vores vante dirigent ikke kunne deltage i dag.
2. Protokol.
Protokollen har ligget til gennemsyn ½ time før generalforsamlingens start.
3. Beretning

Formand Allan Christensen læste beretningen op:
Der har været 3 udskiftninger i 2019, de er alle budt velkommen og har fået den
udarbejdede pjece. Det sker stadig, at vi ikke får besked ved privat skifte. Der er i øjeblikket
3 parceller sat til salg, mens 3 er solgt til overtagelse i første kvartal.
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Der har igen i år været afholdt møder i sammenslutningen, hvor vi blev orienteret om nye
tiltag i kommunen, en del drøftelse om ændring af bebyggelsesprocenter.
Så kom broen – nok ikke det mest prangende bygningsværk, men efter mange år og
utallige ansøgninger lykkedes det endelig. Der er endnu ikke bygget ”ramper” ned ad
skråningen, men der er installeret låge i hegnet ind til Fælleden.
Snerydning har overhovedet ikke været foretaget endnu i år – og forhåbentlig slet ikke. Vi
har kigget på andre udbydere, men har foreløbig valgt at fortsætte med hidtidige
leverandør, selv om prisen igen i år blev hævet. Vi må se på kontrakten som en forsikring,
som vi alle har.
Vi vil fortsat reklamere for vores hjemmeside, som bliver flittigt besøgt - vi forsøger at
opdatere siden med sidste nyheder.
Der er stadig mange, der ikke kan fjerne egne hundes efterladenskaber – og selv om vi
hvert år appellerer til hundeejerne, bliver problemet tilsyneladende større. Gode ideer
hilses velkommen.
Vi havde i året ingen indbrud, som bestyrelsen kender til – hjælp med at holde øje med
hinandens huse.
Vejprojektet er stadig ikke afsluttet. Vi har haft kontakt til en anden entreprenør, som har
lavet et par prøver på Liberiavej med tilfredsstillende resultat, men derefter har det ikke
været muligt at kontakte firmaet. Vi har derfor udfundet et andet firma, som vil gå i gang
med de resterende steder når vejret mildnes.
TDC tilbød i år, at alle kunne få gratis Fibernet ind i husene – der skulle bare skrives en
ansøgning. Nu har vi efterhånden en del erfaring med vejarbejde, så vi var lidt spændte på
resultatet. Det gik da heller ikke som planlagt, den første af TDC’s underleverandører blev
fyret inden han overhovedet kom i gang i vores forening. De havde dog nået at lave en
masse ulykker i Grundejerforening Nøragersminde, hvor de forventer op mod 60 retssager
mod TDC.
Det næste firma kom godt i gang, og vi havde en gennemgang af foreningens fortove inden opstart. Her blev konstateret 130 knækkede fliser, som vi valgte selv at indkøbe
erstatning for. De blev så lagt som erstatning for knækkede fliser – uden beregning. Vi fik
således udskiftet alle knækkede fliser for indkøbsprisen for fliserne.
Den udvendige installation er meldt klar, og vi har været på syn med TDC, leverandør og
kommunen. Der blev konstateret en del fejl/mangler, som vil blive ordnet. Ved synet blev
der konstateret 8-10 knækkede fliser i bunden af Johannesburg Alle, nok en lastbil, der
havde været oppe på fortovet. De bliver udskiftet – vi havde lige nogen i overskud.
Vi har besluttet at arbejde på at få en/to hjertestartere opsat i foreningen og har derfor
udsendt skrivelse, hvor vi efterlyser hjerteløbere og placeringer af hjertestarter/e. Vi vil i
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løbet af februar måned ansøge Trygfonden om opsætning af ”gratis” hjertestarter –
ansøgning ikke mulig før. Alternativt indkøbe selv.
Efter ekstraordinær generalforsamling blev med enstemmigt vedtaget at bevilge op til kr.
50.000,- til afholdelse af 75 års jubilæumsfest.
Jubilæumsfest er fastlagt til den 14. marts 2020 i Nøragersmindecentret, der bliver
arbejdet på forløbet, men skrivelser med tilmelding er sendt ud og i skrivende stund er der
tilmeldt ca. 60 deltagere. Sidste tilmeldingsfrist var den 23.02.20 – men der er stadig få
ledige stole.
Dette var de emner, der er valgt at bringe i beretning – andet kan selvfølgelig tages op, og
vi vil forsøge at besvare spørgsmålene.
Spørgsmål: Rene Dollmeyer - hvad med et Nabohjælp skilt oppe ved Kongelundsvejen.
Svar: Vi taler om det i bestyrelsen, og vedtager vi det, skal vi søge kommunen m.m.
Spørgsmål: Rene Dollmeyer - kunne vi ikke lægge sten på fortovet for at undgår ødelagte fliser i
bunden af Johannesburg allé. Svar: Det må vi ikke.
Formanden har hørt, at kommunen er træt af at samle skrald op af grøften. Så de taler om at
rørlægge grøften. Der mangler nogen, som jævnligt skal slå græsset i grøftekanten og fjerne græs
fra rendestenen. Det sker ikke, men formanden har påtalt det
4. Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet og fortalte bl.a. lidt om muligheden for at skifte snerydnings
firma, hvis vi kan finde et firma, der er billigere end Amager rullegræs, som vi har i dag.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. a. Fastsættelse af kontingent og indskud. Foreslås uændret
Kontingent kr. 600, Indskud 225, Rykkergebyr – Foreslås uændret.
Forslaget blev vedtaget.
b. Honorar til bestyrelsen:
kr. 4.500 til kassereren.
kr. 4.200 til fælles fest for bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelsen:
a. Formand Allan Christensen
b. Bestyrelsesmedlem Susanne Nilsson
c. Bestyrelsesmedlem Lizzie Fessel
d. Suppleant Rune Jønsson
e. Revisor Lena Svendsen
f. Revisorsuppleant Preben Alsing
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7. Eventuelt
Erling Hansen: Hjertestarter og Hjerteløber – Vi har delt en flyer rundt i foreningen, og der er
pt. 10, som har meldt sig som hjerteløber. Vi har 4 parceller, som har meldt sig til at stiller
både plads og strøm til rådighed for en hjertestarter. Vi forventer at vores ansøgning om
hjertestarter eller hjertestartere sendes af sted til Trygfonden senest med udgangen af
februar 2020.
Preben Alsing: Spurgte til Stofa og Fibernet. Allan Christensen svarede, at Stofa forsøger at
komme med 1Gigabit hastighed på Internettet på den nuværende installation, men er ikke
interesseret i at levere Internet på fiberen, idet de på grund af ejerforholdet ikke må levere
TV-signaler på fiberen. De er forsøgt overtalt, men om det er fordi de nedprioriterer
områderne Amager og Sjælland vides ikke. De er også gjort bekendt med, at de formentlig vil
miste medlemmer, men det har de ikke forholdt sig til.
Vi ved ikke, om det er Stofa, TDC, Hiber eller Fastspeed som pt. er billigst. De sidste udbyder
op til 1 Gigabit på fiber og her streamer mange folk så deres TV via de udbydere de har som
f.eks. Bokser, TV2Play, Apple TV, Viasat, Viaplay m.fl.
De parkerede biler for enden af Johannesburg allé blev også drøftet – biler som burde være
parkeret inde i haveforeningerne. Formanden har tidligere talt med formændene for
haveforeningerne Nordre Vang og Selandia om problemet, og han vil gøre det igen ved
lejlighed.
Mødet sluttede kl. 20:14
Ref. Susanne Efrann Nilsson
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