
GRUNDEJERFORENINGEN DIGEHAVEN
Generalforsamling i Fritidshuset
1. oktober 2019
Fremmøde: 18 repræsenterende 13 parceller.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Jens Bertelsen valgtes som dirigent.

2. Stemmetællere: Sven og Svend

Jens Bertelsen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var korrekt indvars-
let i henhold til vedtægterne, og gav ordet til formanden Jens Gerding, som oplæste:

3. Bestyrelsens beretning:

Afholdt 3 møder hen over året.
Velbesøgt fastelavn
Legepladsdag med vægt på beskæring af buske og træer. Mindre vedligehold af bænke.
Gennemsyn af legeplads med plan for restaurering af bla. legetårn og trappe til 
rutschebane.
Undersøgt muligheder vedr. hjerterstarter hvor der foreligge til tilbud.
Skilt opsat ved legepladsen omkring hensynstagen til naboer.
Tillbud på legeredskaber som blev forkastet grundet for høj pris.
Den nye bestyrelse ønsker at gå videre med flere legeredskaber

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

4. Formanden kommenterede kort regnskabet for 2019. Regnskabet blev godkendt.

5. Budgettet for 2019/20 blev forelagt og detaljer omkring de 25.000 kr budgetteret til 
hjertestarter blev vendt. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle se på muligheden for og 
meningen i, at investere i 2 hjertestartere og sætte yderligere 10.000 kr. af. 
Budgettet blev herefter vedtaget.

6. Indkomne forslag. Der var ingen indkommet forslag. Jeppe Hansen havde en kommentar 
til at fristen for indkomne forslag til generalforsamlingen, bør være kortere end selve 
indkaldelsen til generalforsamlingen.

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg var Jens Gerding der ikke modtog genvalg.
Henrik Retlev blev genvalgt. Ny bestyrelsesmedlem blev Edith Mølgaard, Stendiget 34.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Gert Larsen, Stendiget 6 og Henrik Mortensen, 
Stendiget 76, blev valgt.

9. Claus Giversen og Jens Bertelsen genvalgtes som revisorer.

10. Som revisorsuppleanter valgtes Jens Gerding og Jeppe Hansen



11. Eventuelt

Jeppe ønskede en dialog med kommunen omkring de små stier op til hovedstien mellem 
Stendiget og Midtervej. Bestyrelsen blev opfordret til at kontakte Lars Kock der er vejchef i 
kommunen. Jeppe ville gerne assistere i forbindelse med gennemgang af asfalten og 
dialogen.

Der kom en kommentar omkring snerydning på de små stier. Ikke alle stier er lige besøgt af 
kommunens sneryddere. Bestyrelsen blev opfordret til at rette henvendelse til driftsbyen.

En opfordring omkring at få kommunen på besøg i forbindelse med anskaffelsen af nye 
affaldsbeholdere. Forslag omkring fælles containere. 

Ordstyrer Jens Bertelsen overgav herefter ordet til formanden, der afsluttede med at takke
alle fremmødte for en god generalforsamling.

Sengeløse, 12. oktober 2018.
Henrik Klønne Retlev
Bestyrelsesmedlem

Referatet godkendt
Jens Bertelsen
Dirigent


