
Love for  

Grundejerforeningen  

Digehaven  

 
 

Hjemsted, navn og formål  
 
§ 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Digehaven.  
 
§ 2. Foreningens hjemsted er  Sengeløse by, Høje -Taastrup kommune.  
 
§ 3. Foreningens formål er at  varetage medlemmernes fælles interesser med 
hensyn t i l  deres under foreningens område hørende ejendomme, derunder 
navnl ig at t i lvejebr inge og administ rere de t i l  vedl igeholdelse af  fællesarealer  
fornødne midler,  i  overensstemm else med udstykningsdeklarat ion,  lyst  den 
4/6 1965.  
De af  foreningen t i l  gennemførelse af  foreningsformålet t rufne bestemmelser 
er  fu ldt  b indende for  hver parcelejer .  
Endel ig repræsenterer foreningen medlemmerne over for kommunale og 
andre myndigheder i  fæ l lesanl iggender.  
 

Medlemmer  

 
§ 4. Foreningens medlemmer er  al le ejere af  ejendomme i det område, der 
afgrænses af  Stendiget ( t idl igere del  af  Vadsbyvej),  Midtervej ,  Kirkest ien og 
mod vest af  stengærdet  f ra Ågesholmsvej  t i l  K irkest ien.  
Medlemskabet begynder  st raks ved ejendommens erhvervelse.  
Ethvert  medlem har krav på at få udleveret  et  eksemplar  af  foreningens love.  
 
§ 5. Samtl ige fæl lesudgif ter fordeles l igel igt  på parcel lerne.  
 
§ 6. Når et medlem overdrager s in parcel el ler  på anden måde ophører at 
være ejer af  denne,  er vedkommende dermed ophørt   at  være medlem af  
foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.  
Den nye ejer  indtræder i  den t id l igere ejers rett igheder og forpl igtelser over 
for foreningen, idet den t id l igere ejer  dog t i l l ige vedbl iv er  at hæfte for evt.  
restancer og andre forpl igtelser over for  foreningen.  
Både den t id l igere ejer og den nye ejer  er pl igt ige t i l  at  anmelde ejerskif te t i l  
foreningen ved dennes kasserer og i  forbindelse hermed oplyse foreningen 
om den nye ejers navn,  st i l l ing og 
bopæl - senest 1 måned ef ter  ejerskif te.  
 
§ 7. Foreningens medlemmer hæfter  i  forhold t i l  t redjemand ikke sol idar isk 
for foreningens forpl igtelser .  
Indskuddet er  150, - kr.  ,  som må være betalt  senest en måned ef ter 
medlemskabets begyndelse. Nye ej ere er  pl igt ige t i l  at  betale indskud,  
uanset indskud t id l igere er er lagt for samme parcel  af  t id l igere ejere . 
I  øvrigt  betaler hvert  medlem for hver parcel,  der ejes, et  år l igt  kont ingent t i l  
foreningens administrat ion og øvr ige udgif ter .  Kont ingentet er l ægges i  



november måned for  det pågældende regnskabsår .  
Indbetal ing af  kont ingent kan ske t i l  foreningens bankkonto el ler andet af  
grundejerforeningens bestyrelse angivet sted . 
Såfremt f r isten for betal ing af  kont ingentet ikke overholdes af  medlemmet, 
udsendes rykkerbreve pr.  brev el ler  via e -mai l .  Rykkerbreve udsendes med et 
interval  på mindst 2 uger,  og hvert  rykkerbrev koster 150 kr .  i  gebyr,  som 
skal betales af  medlemmet. Rykkergebyr vi l  bl ive opkrævet sammen med 
næste års kont ingent .  
Har medlemmet ikke betalt  kont ingentet ef ter 10 rykkerbreve,  overgives 
sagen t i l  retsl ig inkasso, hvor foreningens krav er  kont ingent + rykkergebyr.  
Al le omkostninger i  forbindelse med inddr ivelsen betales af  vedkommende 
restant .  
Er restancen ikke betalt  senest 8 dage før en  generalforsaml ing, fortabes for 
denne generalforsamlings vedkommende stemmeret og valgbarhed . 
Ejer samme person f lere parcel ler i  henhold t i l  kommunens udstykningsplan, 
er  den pågældende pl igt ig at betale indskud og kont ingent for hver parcel .  
Kont ingentet fastsættes af  generalforsaml ingen . 
Generalforsaml ingen 
 
§ 8. Generalforsaml ingen er foreningens højeste myndighed.  
 
§ 9. Ordinær generalforsaml ing afholdes hvert  år i  oktober måned. Den 
indkaldes af  bestyrelsen med 14 dages varsel ved skr i f t l ig meddelels e t i l  
hvert  enkelt  medlem, under den i  medlemsprotokol len anførte adresse. 
Sammen med indkaldelsen t i l  generalforsaml ingen skal  følge foreningens 
regnskab for det for løbne år og budget for det følgende år.  Det påhvi ler hvert  
enkelt  medlem i egen interesse at  holde foreningen underrettet  om enhver 
adresseforandr ing.  
 
Dagsordenen, der fastsættes af  bestyrelsen, skal meddeles hvert  enkelt  
medlem samtidig med indkaldelsen. Fors lag, der af  medlemmerne ønskes 
behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være  bestyrelsen i  hænde 
senest den 1. september. Sager,  der  ikke er optaget på dagsordenen,  kan 
ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsaml ing skal 
følgende punkter behandles:  
 
1.  Valg af  dir igent 
2. Valg af  stemmeudvalg på 2 persone r 
3. Bestyrelsens beretning om det  for løbne å r 
4. Af læggelse af  regnskab underskrevet af  bestyrelse og revisore r 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af  kont ingent for  det kommende 
regnskabsår 
6. Indkomne fors lag Valg af  medlemmer t i l  bestyrelse n 
7. Valg af  to suppleanter  t i l  bestyrelsen 
8. Valg af  to revisore r 
9. Valg af  to revisorsuppleante r 
10. Eventuelt  
 
Generalforsaml ingen afholdes på et  af  bestyrelsen udpeget sted i  Sengeløse.  



 
§ 10. Ekstraordinær generalforsaml ing, der indkaldes på samme måde og 
med samme f r ist  som den ordinære, afholdes så of te bestyrelsen f inder det 
nødvendigt,  e l ler  ef ter en af  mindst 1/4 af  foreningens medlemmer t i l  
bestyrelsen indgivet skr i f t l ig motiveret  begæring med angivelse af  dagsorden 
for generalforsaml ingen.  
 
Begæringen skal være adresseret t i l  Grundejerforeningen Digehaven. Når 
sådan begæring er  indgivet t i l  bestyrelsen,  skal  generalforsaml ingen 
afholdes inden 1 måned ef ter  begæringens modtagelse.   
 
Hvis ikke mindst 3/4 af  de medlemmer, der har ønsket  den ekstraordinære 
generalforsaml ing indkaldt,  er t i l  stede på generalforsaml ingen, kan 
dagsordenen nægtes behandlet.  
 
§ 11. Generalforsamlingen vælger en dir igent,  der afgør al le tvivlsspørgsmål 
vedrørende sagernes behandl ingsmåde og stemmeafgivningen.  
 
Hvert  medlem har én stemme for hver parcel,  for hvi lken vedkommende har 
betalt  indskud. Ejes en parcel af  f lere i  forening,  kan kun én af  ejerne afgive 
stemme. 
 
Afstemning,  undtagen ved valg af  bestyrelse  og revisorer ,  sker ved 
håndsoprækning,  medmindre dir igenten f inder,  at  en skri f t l ig afstemning vi l  
være mere hensigtsmæssig, el ler  hvis bare 1 af  de t i lstedeværende 
stemmeberett igede medlemmer ønsker det.  Stemmeafgivning kan ske ved 
skri f t l ig fu ldmagt.  
 
Beslutninger på generalforsaml ingen træffes ved s impel stemmef lerhed. Ved 
stemmel ighed bort fa lder fors laget .  
Over det på generalforsaml ingen passerede føres en protokol,  der 
underskrives af  dir igenten og bestyrelsen, hvoref ter den har fu ld beviskraf t  i  
enhver henseende.  
 
§ 12. Samtl ige sager,  herunder lovændr inger og beslutninger om forhold af  
større økonomisk betydning, besluttes på generalforsaml ingen ved s impel 
stemmef lerhed. 
Når der på en generalforsamling er t ruf fet  gyldig bestemmelse om forandr ing 
af  foreningens love, bevi l l ing af  midler udover det t i l  administ rat ionen 
nødvendige, pålæg af  yder l igere indskud f ra medlemmernes s ide el ler 
optagelse af  lån, er bestyrelsen bemyndiget t i l ,  j f r .  § 15,  at  underskr ive for 
foreningens medlemmer i  ethvert  forhold,  der er nødvendigt t i l  gennemførelse 
af  generalforsamlingens beslutning.  
 

Bestyrelse 
 
§ 13. Bestyrelsen består af  5 medlemmer, der vælges på den ordinære 
generalforsaml ing. 
Desuden vælges på den ordinære generalforsamling 2 
bestyrelsessuppleanter .  



Bestyre lsen konst i tuerer s ig selv med formand, næstformand og kasserer .  
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen . 
Genvalg kan f inde sted . 
Bestyrelsessuppleanter  vælges for 1 år ad gangen . 
Valg af  bestyrelse foregår ved skr i f t l ig afstemning. Ved stemmel ighed  
foretages lodtrækning . 
Der må højst  stemmes på det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges . 
Valg af  suppleanter og revisorer skal ske i  en afstemning for  s ig ef ter samme 
retningsl in ier,  som er gældende for  valg af  bestyrelse . 
Valgbare er ejere af  parcel ler el ler  disses ægtefæl ler.  Dog kan ægtefæl ler 
ikke samtidig have bestyrelsesposter.  Kassererens ægtefæl le kan ikke 
fungere som revisor .  
 
§ 14. Bestyrelsen har den dagl ige ledelse af  foreningens virksomhed og 
varetager dens formål og interesser .  
Der holdes møde så of te,  formanden el ler to menige medlemmer f inder det 
nødvendigt .  
Et bestyrelsesmedlem, der uden lovl ig grund udebl iver f ra 3 på hinanden 
følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét  bestyrelsesmedlem ønsker det,  
udgå af  bestyrelsen, og en supple ant indtræder da i  hans sted . 
Dersom antal let  af  bestyrelsesmedlemmer ved afgang i  årets løb, og ef ter at  
suppleanterne er t i l t rådt,  b l iver mindre end 4, skal der  afholdes 
ekstraordinær generalforsamling,  hvor suppler ingsvalg skal  f inde sted . 
Kasserer og formand t i l lægges en år l ig godtgørelse, der fastsættes af  
bestyrelsen og godkendes af  generalforsaml ingen. Medlemmer af  bestyrelsen 
er  kont ingentf r i .  
Over det under forhandl ingerne passerede føres en protokol ,  der  skal  
godkendes og underskr ives af  bestyrels en. 
Bestyrelsen er beslutningsdygt ig,  når mindst 3 medlemmer giver møde . 
Bestyrelsens beslutninger t ræffes ved stemmef lerhed. Ved afstemninger i  
bestyrelsen gælder samme regler som ved afstemninger i  
generalforsaml ingen.  
 
§ 15. Foreningen tegnes over for t redjemand af  et  f ler tal  af  bestyrelsen el ler 
af  formanden og et medlem af  bestyrelsen.  
 

Revisor og regnskab  

 
§ 16. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter,  
genvalg kan f inde sted. 
Den ene af  revisorerne og den ene af  revisorsuppleant erne skal være 
regnskabskyndige. 
Revisorerne gennemgår mindst én gang halvår l igt  foreningens regnskab, der 
føres af  kassereren ef ter bestyrelsens nærmere bestemmelse,  og forvisser 
s ig om, at  de i  regnskabet opførte akt iver  er  t i l  s tede,  hvoref ter de indgiv er 
deres revis ionsbemærkninger t i l  bestyrelsen . 
Revisorerne skal mindst  én gang år l igt  foretage kasseef tersyn og kan 
foretage et sådant uanmeldt nårsomhelst.  
 
§ 17. Foreningens regnskabsår går f ra 1/9 t i l  31/8.  Kassereren varetager 



foreningens regnskab, kont ingentopkrævning etc.  og skal inden 20. 
september for det da for løbne regnskabsår udarbejde en skri f t l ig,  k lart  
af fat tet  overs igt over indtægter og udgif ter samt status pr.  31/8. Endvidere 
skal han indkalde de i  § 16 nævnte revisorer t i l  at  revidere samm e regnskab 
så bet ids, at  det reviderede regnskab forel igger hos formanden senest 1. 
oktober.  
Kassereren må have en kontantbeholdning, der ef ter omstændighederne er 
passende, dog t i l  dagl ig højst  1.000, - kr.  Foreningens midler herudover skal 
anbr inges i  bank, sparekasse el ler på postgirokonto i  foreningens navn . 
På disse kont i  må der kun hæves af  kassereren og et bestyrelsesmedlem i 
forening. 
Kassereren må ikke samtidig være kasserer i  andre foreninger.  
 

Udmeldelse og slettelse  

 
§ 18. Så længe den af  Høje -Taastrup kommune på medlemmernes grunde 
lyste servi tut  angående t i ls lutning t i l  grundejerforeningen eksisterer,  kan 
udmeldelse kun f inde sted i  forbindelse med ejerskif te .  
Ud f ra l ignende betragtning kan s lettelse ikke f inde sted . 
Udmeldelse skal ske skri f t l igt  t i l  formanden.  
 

Foreningens opløsning  

 
§ 19. Spørgsmål om foreningens opløsning må ses under samme synsvinkel  
som § 18.  
 

Tvivlsspørgsmål  
 
§ 20. Fremkommer der spørgsmål,  hvor om disse love intet foreskr iver,  er 
bestyrelsen pl igt ig ef ter bedste evne og overbevisning at  afgøre og løse 
disse, men skal dog f remlægge sagen t i l  medlemmernes godkendelse ved 
førstkommende generalforsamling. I  særdeles vigt ige anl iggender skal 
bestyrelsen indkalde t i l  ekstraordinær generalforsaml ing.  
 

Godkendelse m.v.  

 
§ 21. Ovenstående love er vedtaget  på en dert i l  indkaldt st i f tende 
generalforsaml ing den 4. oktober 1968 . 
Rettelse samt revider ing foretaget af  bestyrelsen og godkendt på ordinær e 
generalforsaml inger den 11. oktober 1979, 3. oktober 1991, 8.  oktober 2009 
og 7. oktober 2015. 
Ovenstående love er  godkendt af  Høje -Taastrup kommune - senest den 15. 
december 2015.  
 


