
GRUNDEJERFORENINGEN DIGEHAVEN 

 
Generalforsamling i Fritidshuset 

11. oktober 2016 

 
Fremmøde: 24, repræsenterende 18 parceller. 
 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

1. Hans Christian Ellegaard valgtes som dirigent. 
 

2. Stemmetællere: John Bilenberg og Gert Larsen. 
 
Hans Christian indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet i hen-
hold til vedtægterne, og gav ordet til formanden Ronald Christiansen, der oplæste:  

 

3. Bestyrelsens beretning: 
 
Årets første bestyrelsesmøde blev afholdt 17. november. Vi gennemgik tilbud fra Thomas på fjer-
nelse af boldbanen og besluttede at give besked om at starte arbejdet. 
Det andet møde afholdtes 20. januar med hovedpunktet: Legeplads. 
 
Legepladsdage 
I årets løb har vi afholdt flere legepladsdage med nedrivning og bortkørsel af gamle redskaber 
samt beskæring og vedligeholdelse. 
Fremmøde og deltagelse i disse aktiviteter må siges at være i orden. Flere af de unge, nye beboere 
har deltaget. 
 
Boldbanen er nu væk, og der er sået græs på arealet. Det ser ganske pænt ud, og nu mangler der 
så nogle nye legeredskaber. 
Legepladsudvalget har haft møde med en repræsentant fra firmate Kompan og har fået overslag 
på nye redskaber. Vi har fået tilbud på 6 legeredskaber, hvoraf det dyreste er en 30 meter lang 
svævebane. 
Hvis vi kan få en alternativ montagepris på svævebanen, vil vi i første omgang igangsætte den.  
 
Fastelavn blev afholdt søndag den 7. februar på legepladsen. Arrangementet var flyttet fra lørdag 
til søndag, da idrætshallens arrangement var flyttet til lørdag. 
Vejret var i betragtning af det tidlige tidspunkt på året fint og fremmødet var som sædvanligt 
stort. 
 
Containerordningen har stort set fungeret godt. Det er stadigvæk en god ordning, vi kan glæde 
os over, så længe, vi kan beholde den. 
 
Markstien. 

Der har været et par klager over manglende vedligeholdelse af markstien ved stendiget og Ronald 
har haft kontakt med Allan Hasselstrøm fra kommunens gartnerafdeling. Allan lovede at se på 
beskæring af buske langs stien og klipning af toppen på stendiget. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 

4. Kasser Ole Bjørn kommenterede kort regnskabet for 2015/16. Regnskabet blev godkendt. 
 



5. Budgettet for 2016/16 blev forelagt og blev vedtaget.  
Under forelæggelsen stillede Eva Haahr spørgsmål om foreningen havde planer om at lave en op-
sparing til en eventuel fornyelse af vejenes belægning. Spørgsmålet blev henvist til punktet Even-
tuelt. 
 

6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 
 

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg var Ole Bjørn, Brian Hjermind og Ronald Christi-
ansen. Alle blev genvalgt. 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Jens Gerding blev genvalgt og Eva Haahr blev valgt. 
 

9. Claus Giversen og Jens Berthelsen genvalgtes som revisorer. 
 

10. Som revisorsuppleanter valgtes Edith Mølgaard og Dorthe Falkenberg. 
 

11. Eventuelt 
 
Jens Gerding havde stillet forslag om, at man på legepladsen monterede nogle motionsredskaber 
for voksne.  
Forslaget er givet videre til legepladsudvalget. 
 
Vedligeholdelse af vejene blev drøftet. Alle parceller er tilmeldt kommunens Serviceordning på 
private fællesveje: 
http://www.htk.dk/Borger/Parkering-veje/Serviceordning_paa_private_veje.aspx  
Formanden tager kontakt med kommunens vejchef for at afklare, hvordan vi kan reklamere over 
forskellige vedligeholdelses mangler. 
 

Ordstyrer Hans Christian Ellegaard overgav herefter ordet til formanden, der afsluttede med at takke alle 
fremmødte for en god generalforsamling. 
 
 
Sengeløse, 12. oktober 2016. 
 
Ronald Christiansen 
Formand 
 
Referatet godkendt 
 
Hans Christian Ellegaard 
Dirigent 
 
 
 


