
Sengeløse d. 21 september 2022 

 
Grundejerforeningen Digehaven 
 
I henhold til foreningens love indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. 
 
Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00 i fritidshuset ved hallen. 
 
Dagsorden ifølge lovene: 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af stemmeudvalg 
 

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 
 

4. Regnskab for 2021/2022  
 

5. Forslag til budget for året 2022/2023, herunder fastsættelse af kontingent 
 

6. Indkomne forslag: 
 
Bestyrelsen foreslår at der tilføjes følgende i lovene: 
Al information fra bestyrelsen til medlemmer sendes via e-mail og offentliggøres evt. på foreningen 
hjemmeside. Det påhviler det enkelte medlem at opdatere sin e-mail adresse på foreningens hjemmeside. 
 
Bestyrelsen foreslår ændring af §9 i foreningens love. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages 
varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, under den i medlemsprotokollen anførte adresse. 
Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal følge foreningens regnskab for det forløbne år og 
budget for det følgende år. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen 
underrettet om enhver adresseforandring. 
 
Til 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages 
varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem via e-mail, under den i medlemsprotokollen anførte e-
mail adresse samt på foreningens hjemmeside. Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal følge 
foreningens regnskab for det forløbne år og budget for det følgende år. Det påhviler hvert enkelt medlem i 
egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver ændring af e-mail adresse. Tilmelding til mail-
listen foregår på foreningens hjemmeside. 
 

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
På valg er: 
 

Michael Madsen (2 år) Modtager genvalg 
Ole Bjørn (2 år)  Modtager genvalg 
Dan Rasmussen (2 år) Modtager ikke genvalg 

 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 
9. Valg af 2 revisorer 

 



10. Valg af 2 revisorsuppleanter 
 

11. Eventuelt: 
1. Information om veje/stier og hvorfor der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, som blev aflyst 
igen (Lars Koch, HTK deltager) 
  
2. Information udsendt af Høje Taastrup Fjernvarme (Ofte stillede spørgsmål. HTF kan ikke på nuværende 
tidspunkt sige, om de når at komme ud til os i 2023 eller det først bliver i 2024) 
 
3. Information om forpligtigelser for grundejerne. Snerydning samt vedligehold af egen matrikel 
 
4. ) Information om kommende hjertestarter-kursus for foreningens medlemmer (Afventer svar fra 
cafeteriet angående ledig dato) 

 
 
 
Igen i år byder vi på lidt at spise kl. 18.00 inden generalforsamlingen (et par stykker smørebrød). 

For at deltage i spisning skal du tilmelde dig via e-mail til: bestyrelsen@digehaven.dk  

senest den 3. oktober med antal deltagere samt navn og adresse. 

mailto:bestyrelsen@digehaven.dk?subject=Tilmelding%20til%20generalforsamling%202021&body=Jeg%2Fvi%20vil%20gerne%20tilmelde%20mig%2Fos%20til%20generalforsamlingen%202021%0AVi%20deltager%20med%20X%20%20antal%20personer%20(skriv%20om%20i%20%C3%B8nsker%20at%20deltage%20i%20spisning)%0A%0AVh%0A(Inds%C3%A6t%20navn%20og%20adresse)

