
Forslag til generalforsamlingen 2016 

1) Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Ændring af haveforeningens ordensregler § 4, stk. 1: Natophold er tilladt i sæsonen fra sommertid starter i 

marts til sommertid slutter i oktober. 

 

2) Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Da nye regler ved havesalg medfører øget papirarbejde, foreslår bestyrelsen, at den person i bestyrelsen, 

som til hver en tid påtager sig opgaven, aflønnes med 200 kr. pr. sag. Afgiften deles ligeligt mellem køber 

og sælger. 

 

3) Forslagsstiller: Bestyrelsen 

En tilføjelse til haveforeningens ordensregler paragraf §8: Nyt stk. 8:Ved gentagne henvendelser og 

påkrav om manglende vedligeholdelse af haven, kan haveforeningen på lejers regning få udarbejdet en 

rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå om haven er tilstrækkeligt 

vedligeholdt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan foreningen sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både 

konsulentrapport og gartner skal betales af lejer. Betaling af konsulentrapport og evt. gartner er en pligtig 

pengeydelse i lejeforholdet. Nyt stk. 9: Der gives ikke påkrav det første år, man har en kolonihave. 

 

4) Forslagsstiller: Grethe Daniel, have 169 

På opfordring fra flere havelejere som ikke synes at det kan være rigtigt at de skal holde hækken halvt, 

hvorimod de nye havelejere skal/har fri for at holde hækken det første år. Der er jo 2 x havevandring hvor 

hækken skal være holdt hvert år. Derfor ønsker jeg at §8, stykke 8 sløjfes. (Hvis forslaget ovenfor 

vedtages, er det stykke 9 der sløjfes) 

 

5) Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Om havesalg og vurdering: Det foreslås at vurdering og havesalg kun kan ske i sæsonen. Kun i akutte 

tilfælde (f.eks. ved dødsfald) kan der vurderes om vinteren. 

 

6) Forslagsstiller: Kurt Frimodt Rasmussen, have 48 

Jeg vil gerne foreslå at lejebetaling ændres fra helårlig til halvårlig. 

 

7) Forslagsstiller: Kurt Frimodt Rasmussen, have 48 

Jeg vil gerne foreslå at foreningen investerer i badefaciliteter, som før har været bragt på banen. 

 

8) Forslagsstiller: Kasper Ostrowski, have 3 

Med de nye regler for afbrænding for øje, ville det så være en idé, at investere i en billig, fælles 

kompostkværn, som kan lånes af haveejerne ? 


