
Sengeløse, den 21. september 2015

Grundejerforeningen Digehaven

I henhold til foreningens love indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Onsdag, den 7. oktober 2015, kl. 19.00 i Fritidshuset ved Hallen.

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.. 

4. Regnskab for 2014/2015 til godkendelse

5. Forslag til budget for året 2015/2016, herunder fastsættelse af kontingent *)

6. Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen til ændring af lovene, §7: se nedenfor *)

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Dan Rasmussen
Henrik Retlev (alle modtager genvalg)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 2 revisorer.

10. Valg af 2 revisorsuppleanter.

11. Eventuelt.

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  (eller 
ved at besvare denne mail) senest den 5. oktober.

*) Nuværende tekst:
Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens 
bestyrelse angivet sted. 
Såfremt denne frist ikke overholdes, udsendes  et anbefalet brev med en ny betalingsfrist. Dersom 
denne  betalingsfrist ikke overholdes af medlemmet, overgives sagen uden videre påmindelse til 
retslig inkasso. Gebyr for udsendelse af det anbefalede brev er 100,- kr. + portoudgiften. Gebyret 
skal betales af medlemmet.
Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant. 

Forslag til ny tekst:
Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens bankkonto eller andet af grundejerforeningens 
bestyrelse angivet sted.
Såfremt fristen for betaling af kontingentet ikke overholdes af medlemmet, udsendes rykkerbreve 
pr. brev eller via e-mail. Rykkerbreve udsendes med et interval på mindst 2 uger, og hvert 
rykkerbrev koster 150 kr. i gebyr, som skal betales af medlemmet. Rykkergebyr vil blive opkrævet 
sammen med næste års kontingent. 
Har medlemmet ikke betalt kontingentet efter 10 rykkerbreve, overgives sagen til retslig inkasso, 
hvor foreningens krav er kontingent + rykkergebyr. Alle omkostninger i forbindelse med 
inddrivelsen betales af vedkommende restant. 


