VEDTAGTER FOR HAVEFORENTNGER UNDER @Sr:ylUqNDS KREDS
51.

Haveforeningens navn

I1

oF{

stiftelse

Foreningens navn er HAVEFORENINGEN

Foreningernes hjemsted er Randers,

Mariager{jord , Filvrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner.

1,2
5z

Foreningen er stiftet

Form6l oe virke

2.7

Foreningen har

til

formSl

at

administrere og forvalte det

overensstemmelse med de bestemmelser der er lagt

til

kolonihaveform6l lejede areal

til grund herfor samt for omridet i sin helhed

i

og

indeholdt i vedtaegter for @stjyllands Kreds og Kolonihaveforbundet

2.2

Foreningen skal gennern sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser som er nedfeldet i en

pi omridet

lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende vedrorende det samlede haveomride eller
enkelte haver, overholdes og respekteres af haveforeningens medlemmer,

2.3

Haveforeningen

og dens medlemmer skal vere medlem af Kolonihaveforbundet og forbundets

@stjyllands kreds.
53

Medlemmer

3,1

Som medlem af l'oreningen kan optages myndige personer der samtidig lejer en have ved medlemsskabs
indgSelse

3.2

Medlemmet skal have fast bopel
inden

for postnummer

i foreningens

hjemstedskommune. For Fjordglimts vedkommende

9560 Hodsund. Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteradresse uden for

haveforeningen, .4ndring af adresse skal meddeles kredskontoret senest 2 uger efter flytning,

kreves at lejer skal have fast bopel
forpligtet

til

straks at opsige

i

kommunen for

at kunne leje en kolonihave er

Nir det

medlemmet

sit lejem6l ved flytning fra kommunen, S6fremt dette ikke sker skal

bestyrelsen skriftligt bringe lejem6let til oph6r med 14 dages varsel jvf .97.

3.3

Intet medlem kan optages i haveforeningen uden bestyrelsens godkendelse jvf. skema "ANS@GNING OM
SALG AF HAVE"

3.4

Ved leje

af en

havelod oprettes en lejeaftale gennem kredsen. Haveforeningen Fjordglimt og

Samarbejdsudvalg Grend opretter selv lejekontrakter gennem haveforeningens bestyrelse

3.5

Et medlem kan l<un leje 6n have og kan ikke samtidig vere medlem af en anden haveforening under
Kolonihaveforbundet. Oveftredes denne bestemmelse skal haveforeningens bestyrelse bringe lejemSlet

til
S4

jf, 97.

Heftelse

4.t
5s

oph@r med 14 dages varsel

Medlemmerne heftersolidariskforforeningens

geldsforpligtigelser.

Leie
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51

Leje

for den enk,elte havelod fastsettes p6 haveforeningens generalforsamling. Generalforsamlingen kan

fastsette engangsbel@b til anleg af st@rre anlegsarbejder f.eks. kloak, nedlegning af vandledninger,
opsetning af el og lignende.

52

Betaling af leje anses for rettidig

nir den erlegges

senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller ndr denne

hverdag er en l0rdag, den efterf@lgende hverdag. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til
betaling p6 en helligdag, en lOrdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til efterf6lgende hverdag

53

Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke

er betalt rettidigt kan foreningen opkreve et

af

representantskerbsforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemSlet til ophOr

lf.9l .2. Havelejrrn opkreves to gange 6rligt 1. januar & 1. juli med betalingsfrist til den 31. isamme
m6ned.
S6

Ordensbestemmelser os vedliseholdelse af det leiede

6.1

Generalforsamlingen fastsetter

i samarbejde med kredsen ordensbestemmelser m.m, som skal vere

geldende inden for omrSdet og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2

Medlemmerne er forpligtede

til

aL overholde alle bestemmer og anvisninger som foreningens

generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder p6legger omrSdet, ligesom medlemmerne er
forpligtede at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser
92.

Ophevelse af leiemil

7.7

Lejer har ret

til at opsige sit lejem6l af havelodden i henhold til reglerne i lejekontrakten mellem lejer

og

haveforening.

72

Foreningens bestyrelse er berettiget

til via kredskasserer at opheve

indgSede lejeaftaler hvis leje eller

anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage

efter at skriftligt p6krav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt bestyrelse pE lejerens adresse

eller sendt pr. post med postbuddets afleveringsstempel og underskrift. Haveforeningen Fjordglimt og
Somorbejdsudvo'lg Grend opkrever gennem egen kasserer. Det er en forudsetning for ophevelse af
lejeaftalen, at foreningens pikrav er afgivet efter sidste rettidige indbetalingsdag og at det udtrykkeligt
er angivet at lejem6let opheves hvis restancen ikke er betalt inden udlOb af den meddelte frist.

73

Haveforeningens bestyrelse er berettiget

til at opheve den indg6ede lejeaftale

hvis medlemmerne

overlader brugen af en havelod til en anden og trods pStale forlsetter dermed eller sifremt lejeren af en
havelod eller dennes husstand ved sin adferd er

til vesentlig gene og ulempe for foreningen og dens

medlemmer.

74

Haveforeningens bestyrelse er berettiget

til at opheve den

indgdede lejeaftale hvis medlemmerne

i

vesentlig grad rnisrogter den lejede havelod eller groft tilsidesetter bestemmelser p6lagt omrSdet
udefra eller

pi

l:ilsvarende m6de tilsidesetter haveforeningens

til

enhver tid geldende vedtegter og

ordensbestemmelser. Overtredelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset

til

hel6rsbeboelse

er en grov tilsidesettelse af bestemmelser p6lagt kolonihaveomr6der
7.5

Kopi af ophevels;e fra bestyrelse SKAL indsendes til orientering for kredsen uanset ophevelsesgrundlag
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Nar lejeretten

til en havelod er ophevet kan det udtredende medlem frit medtage

bebyggelse inklusive

fundament og indbo
7.7

Hvis bebyggelsen opfylder

til

geldende forskrifter har det udtredende medlem ret til at selge bebyggersen

den haveforr:ningen godkender

til at

indtrede

i

lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af

forudgdende vurdering og verdiansettelse af det som kan indg6

i salget. Hvis haven pnskes

en

solgt

indenfor 1 6r fra k@bsdato vil den pris selger har givet ligge til grund for salgspris og kan ikke fraviges.

Der kan dog

i

yderste n@dstilfelde gives dispensation. Dispensationen gives

bestyrelse. Salg,

kan ikke betinges af forpligtigelse

til

samtidig kOb

af

haveforeningens

af indbo og

redskaber.

Verdiansettelstt skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte retningslinjer for
vurdering

78

Salg kan ikke finde sted uden haveforeningens

79

Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemAlets opsigelse eller ophevelse af lejemSl bortfjernet eller

direkte medvirken

solgt den p6 hav'elodden opforte bebyggelse eller er salg sket i strid med geldende overdragelsesregrer

jf. forbundsvedtiegternes 57, kan medlemmet uden yderligere varsel udsettes af den lejede havelod yed
umiddelbor fogrtdforretntng Haveforeningens bestyrelse bestemmer herefter hvem der skal overtage
havelod og bebyggelse samt vilk6r for overdragelsen

i overensstemmelse med de fastsatte regler for

vurdering.

Medlemmets ret til at selge inden forfire (4) ugerfra ophevelse af lejeret gelder kun

itilfelde hvor der

ikke foreligger krav om vurdering. Vurdering er galdende i 18 m6neder fra vurderingsdato.

Hvis bebyggelserr ikke kan selges i forhold

til vurderingen er

bestyrelsen berettiget

til at selge bedst

muligt, eventuelt ved auktion.

Haveforeningen

er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at soge sig fyldestgjort i den

p6

havelodden verr:nde bebyggelse, beplantning mv. forud for andre kreditorer.

Ved afregning

til medlemmet

kan haveforeningens bestyrelse fratrekke enhver udgift, forbundet med

medlemskabets rrg lejem6lets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance mv,

Nir opsigelse/ophevelse af et medlemsskab med tilh6rende lejeaftale har fundet sted, er

pAgeeldende

pligtig at betale lforeningen for leje og andre ydelser vedrOrende havelodden indtil denne er fraflyttet og
ryddeliggjort. Mr:dlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode

7,10

Bestyrelsen har intet ansvar overfor indtradende medlemmer hvis et udtredende medlem bevidst eller

ubevidst har fortiet forhold om pantsetning af den bebyggelse m.m. der overdrages. Bestyrelsen kan

kreve at det udtredende medlem fremlegger tingbogsattest vedr@rende bebyggelsen
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7.11 Myndige slegtninge i op- og nedstigende linje har ret til at fA overdraget lejemSlet af en

haveparcel

mens overdrager er i live. Det betinger dog at haveforeningens bestyrelse ikke har vegtige grunde til at

modsette sig dette. Overdragelsen forudsetter at der foretages verdiansettelse af bebyggelse/have
efter geldende'vurderingsregler. Der skrives ny overdragelses- og lejekontrakt. Der skal ikke betales nyt
indskrivningsgeLryr, dog betales et belob

af

til dekning af papirer, for tiden kr. 100,00. Belobet

kredsbestyrelsen uden forudgAende fremleggelse

for medlemmer i

kan andres

haveforeningerne. Uanset

fremm0de skal overdrager afgive skriftlig erklaring om indforstdelse med overdragelsen.

7.12

Afgbr et medlent ved d@den er sivel foreningen som d@dsboet berettiget

til at opsige lejem6let med det

for medlemmet geldende varsel pA 3 m6neder, dog gelder:

At en efterlevende egtefelle har ret til at fortsette lejemSlet medmindre haveforeningen har vegtige
grunde til at morjsette sig dette.

At en person merd hvem afd@de har levet i egteskabslignende forhold i mindst 2 6r forud for dodsfaldet
har samme ret under forudsa:tning af at samlivet bestod pd tidspunktet for d6dsfaldet, medmindre
haveforeningen har vegtige grunde til at modsette sig dette
$a

Fellesarbeide

8.1

til at medvirke til ren- og vedligeholdelse af veje, stier og
kommunale lejekontrakt hOrer til omridet, samt ved vedligeholdelse af

Haveforeningen:; medlemmer er forpligtet

andre arealer d,er ifolge den

foreningens faciliteter, Medlemmerne har endvidere pligt til at holde sin del af vejen ud for egen have

8.2

Haveforeningen:; bestyrelse kan indkalde foreningens medlemmer

til at

deltage

i

de ovennavnte

aktiviteter. Bestt/relsen kan pSlegge medlemmer der udebliver herfra uden grund en afgift, fastsat af
generalforsamlingen. Pdlagt afgift betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet
5s. Genera lforsa m lins

9,1

Haveforeningenti bestyrelse er Overste myndighed i egne interne forhold under ansvar overfor regler og
bestemmelser piilagt udefra, herunder vedtagelser i kreds- og forbundsregi

9.2

Den ordinere gtrneralforsamling afholdes hvert 5r i 7. kvortol efter regnskabsarets afslutning og med en
dagsorden der som minimum skal indeholde fOlgende punkter:

1.

Valg af dirigent

2.

Beretning

3.

Arsregnskoht

4.

Godkendelsr: af regnskab

5. Indkomne forslag
6, Valg af formand
7. Valg of bestyrelsesmedlemmer / suppleonter
8. Evt. valg af revisor / suppleant
9. Valg af dele5lerede / suppleanter til kredsrepresentantskabsm@de
Side 4 af 7

70,

9.3

Eventuelt

Ekstraordiner 1;eneralforsamling afholdes

nlr flertollet o/

generalforsamlingen eller

et flertal

af

haveforeningen:; bestyrelse med angivelse af dato og dagsorden beslutter det

9.4

Ekstraordiner 1;eneralforsamling afholdes endvidere ndr mindst

2/3 af foreningens medlemmer

fremsetter skriftligt krav herom til bestyrelse med angivelse af dagsorden

9.5

Bestyrelsen er

ide $9.3 og 99.4 nevnte tilfelde pligtig at indkalde til ekstraordiner generalforsamling

inden 8 dage fra beslutningen eller begeringens modtagelse. Generalforsamlingen skal holdes tidligst

1

og senest 3 uger efter indkaldelse

9.6

N6r betingelserne for indkaldelse af en ekstraordiner generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen

afviser

at

indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed

forbundne udgifter afholdes af haveforeningen

9.7

Beslutninger pd en ekstraordiner generalforsamling kan kun treffes hvis mindst 4/5 af de medlemmer

der har begeret
ekstraordinere

generalforsamlingen

er tilstede. Bestemmelserne i

59,71 gelder ogs6 for

1;enera lforsa mli nger

9.8 Ordiner generalforsamling

indkaldes skriftligt

af

bestyrelsen

med mindst 30 dages

varsel.

Ekstraordinere l3eneralforsamlinger indkaldes med mindst 7 dages varsel. Indkaldelse gennem Have Nyt
med ovennevnte varsler er gyldig indkaldelse

9.9

Forslag som @nskes behandlet p6 den ordinere generalforsamling skal

vere hoyeforeningsformanden

i

hende senest 1r[ dage for generalforsamlingens afholdelse

9.10 Adgangtil generalforsamlingenharethvertmedlemafforeningensamtdennesegtefelleellersamlever

9.I7

Hver havelod har 6n stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, Medlemmer som overtreder
foreningens eller kredsens vedtegter og regler er ikke valgbare

9.I2

Beslutninger pd generalforsamlingen treffes ved simpelt flertal. Hvis

1 medlem krever det skal der

afgives skrift lige stemmer.
Skal der stemm€rs om forslag til: Vedtegtsendringer (kan kun stilles som forslag; evt. vedtagelse sker p6

kredsrepresentantskabsm@de for alle foreninger), optagelse af kollektive l6n, ekstraordinere indskud

eller haveforeningens opl6sning, kreves det at mindst 2/3 af medlemmerne er modt, og at 2/3 af de
afgivne stemmer

gir

ind for forslaget. Er fremmpdet ikke tilstrekkeligt stort men 2/3 af de afgivne

stemmer har stemt for forslaget indkaldes der

til en ny generalforsamling som -

uanset antallet af

fremm@dte - karr vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer

9.13

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten inden 30 dage efter

51.0. Bestvrelsen

10.1 Generalforsamlingen velger en bestyrelse

til at varetage den daglige

ledelse af foreningen og til

udf@relse af generalforsamlingens beslutninger

70.2 Bestyrelsen bestAr af 3 til 5 personer som alle velges for en toArig periode. I serlige tilfelde

kan

bestyrelserne uclvides til 7 personer. Formand velges for alle foreninger serskilt p6 generalforsamlingen.
Fjordglimt konstituerer

pi

f@rste mode efter generalforsamling sig selv med kasserer og nestformand.
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@vrige bestyrelser konstitueres med nestformand
suppleanter.

Disrse

og sekreter.

Generalforsamlingen

velger

2

velges for 1 6r ad gangen

10.3 Som bestyrelses;medlem eller suppleant kan der kun velges 6n representant fra samme havelod
medmindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Hvis

et menigt medlem af bestyrelsen udtreder

f@r valgperiodens udlob indkaldes suppleant som

indtreder i udtredende medlems valgperiode.

Afgdr formanden f@r tiden i en valgperiode indkaldes

formand

i

til ekstraordiner generalforsamling for valg af

ny

restr:rende valgperiode. Sker afgangen umiddelbart fOr valgperiodens udlOb indkalder

bestyrelsen suppleant og konstituerer sig med formand - valgt af bestyrelsen - indtil neste ordinere
generalforsamlirrg hvor der velges ny formand,

10.4 Bestyrelsen fastsetter selv grundlaget for sit virke m.m.
indkaldes

af

formanden eller

i

dennes

i

en forretningsorden. Bestyrelsesmpder

fraver af nestformanden efter behov eller n6r

2

bestyrelsesmedlemmer begerer det

10.5

Et bestyrelsesmt:dlem mA ikke deltage i behandling af en sag hvori denne eller en med denne beslegtet
person er involvt:ret eller pd anden mide er personligt interesseret

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig nir mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Beslutninger traffes ved simpelt flertal

70.7

Der fOres protokol over forhandlingerne

pi

bestyrelsesm@derne

10.8 Foreningens micller skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over midlerne
fastsettes af bes;tyrelsen i samarbejde med kredskasserer

10,9

Formandens santt eventuelt @vrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udleg til telefon, kontorhold,
k@rsel mv. dekkr-'s af

foreningen

10.10 Bestyrelsen skal sikre at der er tegnet:

1, En bestyrelsesansvarsforsikring der omfatter

bestyrelsens erstatningsansvar

ved

uagtsomme

erstatningspidragende handlinger.

2. En undersliebsforsikring der omfatter

foreningens

tab ved undersleb i forbindelse med

administration af foreningens midler.

3.
4.

En erhvervsforsikrirrg der
En ulykkesforsikring der

omfatter foreningens ansvar over for tredjemand.

omfatter skade pd personer i forbindelse med fellesarbejde i foreningen

511. Tavshedspliet

Lt,t

Bestyrelsesmed|emmer og medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til
oplysninger om personers @konomiske og personlige forhold som medlemmerne f6r indseende

i under

deres arbejde for foreningen
912. Teeninssret

Side 5 af 7

72.I | Okonomiske forhold

tegnes haveforeningen udadtil af formand og kredskasserer i fellesskab. I alle

Ovrige forhold representerer formanden foreningen udadtil og

er ansvarlig for foreningens

daglige

ledelse
513, Hoveforenineens oplosning

13.1

Hvis gyldig beslutning

virke overf@res
videref@rer

om hoveforeningens oplpsning treffes og dette alene skyldes at hoveforeningens

til andet haveomr6de, skal haveforeningens formue overfores til den hqveforening

som

det nye haveomride med samme forpligtigelser over for den oploste hoveforenings

medlemmer

13.2

Skyldes fioveforeningens oplosning at hqyeforeningen helt ophOrer med at drive haveforening udpeges

to

likvidatorer. Eventuel formue ved likvidationens afslutning udbetales

til de medlemmer

der er

registreret som medlemmer p6 dette tidspunkt

13.3

Foreningen kan ikke oplpses

si lenge kontrakt med udlejer er i kraft

Vedtegterne endret ogvedtaget pA kredsrepresentantskabsmedeT4.

marts 2012,

Seneste endringer vedtaget pe representantskabsmOde 20L3 og er indskrevet i vedtegter 2013.

Teksttilf@jelser for H/F Fjordglimt indskrevet januar 2OI4
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