GRUNDEJERFORENINGEN DIGEHAVEN
Generalforsamling i Fritidshuset
12. oktober 2018
Fremmøde: 16, 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:
Møde 08.11.17
Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev afholdt hos Ole Bjørn 8.
november. Ronald genvalgtes som formand og Ole Bjørn som kasserer.
Det blev vedtaget at indhente tilbud for at få afhjulpet problem med regnvandspytter
under svævebanen og for fjernelse af piletræerne, der hvert år gav meget arbejde.
Kompan skulle rykkes for at støjdæmpe svævebanen.
10.01.18
Mødet afholdtes hos Henrik.
Ole havde modtaget tilbud fra Frank på opgaverne med dræn under svævebanen og
fjernelse af piletræerne. Det blev vedtaget at igangsætte opgaven.
I forbindelse med asfaltering af hovedstien kan der nogle steder opstå vandpytter ved
stikvejene. Stikvejene er private og vi skal selv afholde udgift til evt. asfaltering.
Det blev besluttet igen at afholde tøndeslagning på legepladsen til fastelavn, den 10.
februar.
10.02.18
Tøndeslagningen på legepladsen var som sædvanligt vel besøgt. Det ser ud til at traditionen skal fortsættes.
30.05.18 Mødet afholdtes hos Ronald.
Vi mødtes først på legepladsen og så på svævebanen først. Vi aftalte at Ole bestiller
måtter til at lægge under startområdet på svævebanen.

Der bestilles desuden to måtter til drejekar, hvor der også opstår mudderhuller under.
Ole bestiller Frank til at montere/lægge måtterne.Svævebanen var blevet forsynet
med en gummidæmper.
26.09.18
Mødet afholdtes hos Ronald.
Måtterne til svævebanen var endnu ikke monteret, men beløbet hertil står på kontoen
til kommende år.
Bestyrelsen afventer nærmere omkring eventuelle yderligere legeredskaber.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
4. Kasser Ole Bjørn kommenterede kort regnskabet for 2018. Regnskabet blev godkendt.
5. Budgettet for 2018/19 blev forelagt og blev vedtaget.
6. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg var Ole Bjørn, der modtog genvalg.
Brian Hjermind og Ronald Christiansen ønskede ikke genvalg. I stedet for valgtes Dan
Rasmussen, der har købt Kirkestien 39 og tidligere har været medlem af bestyrelsen
og Michael Madsen, Stendiget 5.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. David Joelsen og Keld Thomsen blev valgt.
9. Claus Giversen og Jens Bertelsen genvalgtes som revisorer.
10. Som revisorsuppleanter valgtes Hans Christian Ellegaard og Tonny Rasmussen
11. Eventuelt
Man drøftede vejenes vedligeholdelsesstand, og den kommende bestyrelse blev opfordret til at undersøge nærmere hvad vedligeholdelses abonnementet dækker.
Ordstyrer Jens Bertelsen overgav herefter ordet til formanden, der afsluttede med at takke
alle fremmødte for en god generalforsamling.

Sengeløse, 12. oktober 2018.
Ronald Christiansen
Formand

Referatet godkendt
Jens Bertelsen
Dirigent

