Sengeløse, den 10. oktober 2020

Grundejerforeningen Digehaven, Referat
I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling.
Tirsdag, den 6. oktober 2020, kl. 19.00 i Fritidshuset ved Hallen.
27 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent. Hans-Christian blev valgt. Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og
beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmeudvalg Svend-Aae og Jeppe blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
4. Regnskab for 2019/2020 til godkendelse Regnskabet blev godkendt, dog var der enkelte spørgsmål
om ejerskab på legeplads og om bestyrelsen forventer at regnskabet går i 0 de kommende år.
5. Forslag til budget for året 2020/2021, herunder fastsættelse af kontingent. Der var flere spørgsmål
ang. Legepladsen. Skal der fortsættes med at poste penge i den. Det endte ud med et forslag om at
oprette et legeplads udvalg. Der var dog ingen af fortalerene der foreslog udvalget der ønskede at
stille op til et udvalg. Der forsøges derfor at udsende mail med information og med mulighed for
tilmelding. Sker det ikke, fortsætter bestyrelsen med at stå for legepladsen og dens eventuelle
udvikling.
6. Indkomne forslag/emner:
Fastelavnsudvalg (Dan) Forslaget blev motiveret af Dan. Inden generalforsamlingen stillede Karin
sig til rådighed og Jeppe ønsker også at indgå i udvalget. Der udsendes mail med information og
med mulighed for tilmelding.
7. Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Michael Madsen (2 år)
Ole Bjørn (2 år)
Dan Rasmussen (2 år)
Henrik Retlev (1 år)

Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager ikke genvalg grundet fraflytning

Michael, Ole og Dan blev genvalgt. Jeppe ønsker at stille op til bestyrelsen, dog med den betingelse
at han kan arbejde med vejfond, og der er enighed i bestyrelsen for dette arbejde. Der kan ikke
umiddelbart ikke opnås enighed. Jeppe stiller alligevel op og blev valgt. Jeppe arbejder herefter
med at lave et oplæg til vejfond/vejlaug.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Niels Tougaard, Stendiget 49, Eva Haahr, Stendiget 31 blev
valgt.
9. Valg af 2 revisorer Claus og Jens genvalgt.
10. Valg af 2 revisorsuppleanter Keld og Svend-Aae blev valgt.

11. Eventuelt/information
1. Ukrudt ved Stendiget får lov til at vokse. Kommunen kontaktet og tager hånd om dette.
Henvendelsen var misforstået af formanden. Det drejer sig om alle parcelejere. Der bliver udsendt
information til alle, og gældende regler for vedligeholdelse af veje og fortove.
2. ”Koglestien” var tilvokset, og var flere steder yderst smal. Kommunen har håndteret dette. Dog er
der utilfredshed med den måde kommunen har håndteret ”bedene” på ”Koglestien” på. De var ikke
vedligeholdt, men fældet helt. Kommunen kontaktes med denne information.
3. Containere til haveaffald skal benyttes korrekt. Hermed en opfordring til dette! Ingen plasticposer
i containeren. Poser skal være egnet til haveaffald, derfor SKAL papirsposer skal benyttes. Man
skal smide haveafflad helt ind i containeren, så andre også kan benytte den.
4. Ny affaldsordning er udskudt til 1/1-2022 for haveboliger. Ønsker man yderligere information om
dette, kan man se det på : https://www.htk.dk//media/Content/Sites/HTK/Pdf/DRIFTSBYEN/Husholdningsaffald/Borgermoedehavebolig.ashx?la=da&hash=E8DCCE1C0475ACA56BE6D335389CD21B65169124
5. Kort information vedr. henvendelser til bestyrelsen ang. Veje og stier Længere diskussion om
hvem der står for vedligeholdelse/udskiftning af belægning på vores sidestier/stikstier og
stikveje/vendepladser. Hvad den enkelte parcelejer har af pligter, vil tilgå som information på den
nye hjemmeside (denne information kan evt. godkendes hos medlemmer på en generalforsamling
og muligvis hos kommunen) Jeppe stillede op til bestyrelsen, og laver udkast til evt. vejfond.
Kommunen er kontaktet med henblik på at få etableret hastighedsnedsættende foranstaltninger på
Midtervej, grundet for høj hastighed. Kommunen ønsker ikke at opsætte dette, da det skal
behandles politisk. Kommunen ønsker heller ikke at få foretaget en hastighedsmåling for at få belyst
problemet. Kommunalforeningen skal kontaktes med henblik på at få et tilsyn.
Dirigenten afslutter herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Også i år byder vi kl. 18.00 på lidt at spise inden generalforsamlingen (et par stykker smørebrød).
For at deltage i spisningen skal du tilmelde dig med en mail til: bestyrelsen@digehaven.dk
senest den 1. oktober.

Der vil være mundbind og håndsprit ved indgangen.

