Sengeløse, den 12. oktober 2021

Grundejerforeningen Digehaven / Referat fra generalforsamlingen
I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling.
Torsdag, den 7. oktober 2021, kl. 19.00 i Fritidshuset ved Hallen.
17 fremmødte medlemmer, heraf 13 stemmeberettiget.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
Hans Chr. Valgt. Indkaldelsen var lovlig indkaldt og generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmeudvalg
Keld og Anne blev valgt.
3. Formandens beretning for det forgangne år
Formanden fremlagde beretningen. Der var ingen bemærkninger.
4. Regnskab for 2020/2021
Kassereren fremlagde regnskabet, der var enkelte spørgsmål som blev besvaret. Der var ingen
anmærkninger, regnskabet blev dermed godkendt.
5. Forslag til budget for året 2021/2022, herunder fastsættelse af kontingent
Kontingent foreslået til at forblive på 700,- / året – vedtaget.
6. Indkomne forslag:
Indkøb af ukrudtsbrænder (Jens Gerding)
Jens var ej fremmødt og forslaget blev derfor ikke motiveret. Bestyrelsen anbefalede ikke at
stemme for forslaget, da der var for mange ubekendte. Forslaget blev enstemmigt nedstemt.
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Edith Mølgaard (2 år)
Modtager genvalg
Jeppe Hansen (2 år)
Modtager genvalg
Begge blev genvalgt uden modkandidater.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1 sup. Anne 2. Sup Keld blev valgt.
9. Valg af 2 revisorer
Klaus og Jens genvalgt.
10. Valg af 2 revisorsuppleanter
Bent og Hans Chr. valgt
11. Eventuelt:
1. Der er kommet flere henvendelser til bestyrelsen og vi henstiller derfor til følgende:
Husk at rydde op efter byggeaffald/haveaffald der er placeret på vendepladserne
Der må ikke henstilles affaldsspande/affaldsstativer og lign. på vendepladserne. Disse skal stå på
egen matrikel
Længerevarende parkering af trailere/campingvogne på vendepladserne frabedes
Flere medlemmer er plaget af støj fra maskiner og lign. både aften og weekender/helligdage.

Bestyrelsen henstiller til at vi alle tager hensyn til hinanden når der arbejdes med støjende
maskiner

2. Forpligtigelser for grundejerne. Information om snerydning samt vedligehold af egen matrikel
Bestyrelsen fremlagde skriv fra kommunen, og dette gav anledning til let snak ang. Vedligehold af
egen matrikel, samt vinterforpligtigelser. Jeppe undersøger mulighed/indhenter tilbud for rydning af
sne/vinterbekæmpe fra entreprenør i vintermånederne.
3. Information om kommende hjertestarterkursus for foreningens medlemmer
Hjertestater kursus for medlemmerne bliver d. 23/1-22. Tilmelding kommer på mail i nyhedsbrev
snarest. Max 16 deltagere med depositum på 100/, medlem som bliver tilbagebetalt ved fremmøde.
Der udskrives bevis på kurset når dette er gennemført. Foreningen sørger for mad + drikke på
kurset.
Generalforsamlingen afsluttet kl 19:50

