GRUNDEJERFORENINGEN DIGEHAVEN
Generalforsamling i Fritidshuset
03. oktober 2017
Fremmøde: 15, repræsenterende 12 parceller.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
1. Jens Bertelsen valgtes som dirigent.
2. Stemmetællere: Hans Christian Ellegaard og Keld Thomsen.
Jens Bertelsen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet i henhold til vedtægterne, og gav ordet til formanden Ronald Christiansen, der oplæste:
3. Bestyrelsens beretning:
På generalforsamlingen 2116 blev det vedtaget at anskaffe nye redskaber til legepladsen, og vi
bestilte den 20. december svævebanen og to drejekar. Vi ville komme til at overskride budgettet,
men vi ville samtidig få en pæn rabat på godt 25%. Og vi havde pengene på kontoen.
Tilbuddet fra Kompan er på flere redskaber, og ved senere anskaffelse af yderligere redskaber
skal der ikke betales startomkostninger.
Bestyrelsen afholdt møde 31. januar med blandt andet planlægning af tøndeslagning på
programmet.
Suppleant Jens Gerding indtrådte i bestyrelsen i stedet for Dan Rasmussen, der var flyttet fra
området.
Fastelavn
Tøndeslagning på Legepladsen blev afholdt lørdag, den 25. februar. Fremmødet var som sædvanligt flot. Det ser ud til at være en tradition, vi må fortsætte.
Onsdag den 8. marts blev de nye legeredskaber, svævebanen og de to drejekar indviet med kakao og kagemænd.
Bestyrelsen afholdt møde 21. juni.
Det blev vedtaget at flytte foreningens hjemmeside til en anden udbyder, og Henrik igangsatte
processen hermed.
Kommune har betalt leje af vor haveaffaldscontainer til vognmanden og forlangte nu, at vi fremover dækker den udgift.
Beløbet var endnu ikke kendt, da vi ikke havde fået faktura.
Budget for 2018 blev gennemgået, og kontingentet blev foreslået hævet fra kr. 600,- til kr. 700,årligt. Dette for at dække den kommende udgift til containerleje og anskaffelse af yderligere legeredskaber.
Vi forsøger sammen med Kompan at finde en løsning på støjen fra svævebanen.
Legepladsdag. Søndag, den 3. september afholdtes legepladsdag med beskæring af bevoksning
og maling af legeredskaber. Der var et OK fremmøde og både borgen og gyngestativerne blev
malede. Og der blev samlet sten.
Den nye hjemmeside Digehaven.dk er taget i brug i september.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.
4. Kasser Ole Bjørn kommenterede kort regnskabet for 2017. Regnskabet blev godkendt.
5. Budgettet for 2018 blev forelagt og blev vedtaget.
6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg var Henrik Retlev og Jens Gerding.
Begge blev genvalgt.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Jonas Pedersen og Keld Thomsen blev valgt.
9. Claus Giversen og Jens Bertelsen genvalgtes som revisorer.
10. Som revisorsuppleanter valgtes Hans Christian Ellegaard og Gert Larsen.
11. Eventuelt
Kommunes vedligeholdelse af stendige og markstien blev drøftet, og vi vi prøve at drøfte det med
kommunen.
Problemet med regnvand, der ikke synker ned på legepladsen, hvor boldbanen lå, vil blive søgt
afhjulpet.
12. Ordstyrer Jens Bertelsen overgav herefter ordet til formanden, der afsluttede med at takke alle
fremmødte for en god generalforsamling.
Sengeløse, 06. oktober 2016.
Ronald Christiansen
Formand
Referatet godkendt
Jens Bertelsen
Dirigent

