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§ 10	Foreningens navn er Mmveforettiagen "M&sm<s¦ifsmg¦,

Foreningens hjemsted er Hillered Koimnune.

§ 2.	Fosalil @w virke

2.1, Foreningen har til formal at administrere og forvalte det

til kolonihaveformal lejede areal i overenssteiranelse med de

bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for omradet

i sin helhed.

2.2.	Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a, sikre^ at

bestemmelser,. som er nedfsldet i en pa omradet lagt byplan,,

lolcalplan, eller tinglyst deklaration og lignende,, ved-

rerende det samlede haveomrade eller enkelte haver,, over-

holdes og respelcteres af foreningens medlemmero

2.3.	Foreningen og dens medleiraner sical vsre medlem af

Kolonihaveforbundet for Danmark,

2.4.	For ethvert medlem gslder, at man under ansvar for de til

enhver tid gsldende bestemmelser om havens anlasg og be-

byggelse er frit stillet i foretagsomhed irum.

Man ma gore sig klart, at der er tale om en havelod til

kolonihaveformal.

Der gaslder derfor en rskke bestemmelser,- som ikke har rela¬

tion til det almindelige abne sommerland.
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§ 3,	Medlemeier

3.1, Som medlem /can optages xnyndige personer, der samtidig lejer

en have ved medlemslcabets indgaelse.

3.2o Mediemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt

bopsl udenfor haveforeningen,

Adresse®ndring skal oxngaende rneddeles formand eller

kasserer og senest 2 uger efter, at aendringen er sket.

Hvis den stedlige kornmune kraver, at man har bopsl i

kommunen for at kunne erhverve en kolonihave^, er ruedlernmet

forpligtet til straks at opsige sit lejemal ved fiytning

fra kommunen. Safremt dette ikke sker,, skal bestyrelsen

skriftligt bringe lejemalet til oph0r med 14 dages varsel

jfr.

§ 7.

3.3.	Intet medlem kan optages i forenitigen uden bestyrelsens

godkendelse.

3.4.	Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale.

Et medlem kan kun erhverve een have og kan ikke samtidig

v®re medlem af en anden haveforening under

baadst for	Overtrades denne bestemmelse kan be¬

styrelsen bringe iejemaiet til ophs'r med 14 dages varsel

jfr. § 7.

§ 4.	Bto5gt<9ls@

Medlemmerne h$fter solidarisk for foreningens g$ldsfor-

pligtelser,, saledes som disse til enhver tid fremgar af

foreningens regnskab.
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Leje for den enkelte havelod fastsaettes af foreningens

generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens

ibestyreise er forelagt generalforsaxniingen til godkendelse*

Generalforsamlingen lean fastsstte engangsbelob til

udf0relse af st0rre anlsgsarbejder, faeks» kloak,,

vand2edningsnedlsggelsef ops^tning af el og lign. Sadanne

engangsbel0b er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Betaling af leje anses for rettidig, nar den erleegges

senest 3. htrerdag efter forfaldsdagen, eller nar denne

hverdag er en l0rdag den f0lgende hverdag.

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling

pa en heiligdag, en iisrdag eller pa grundloTOdag, udskydes

forfaldsdagen til den f0lgende hverdag=

Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt

rettidigt, lean foreningen opkrasve et af generalforsamlingen

fast-sat geb^x for twrer forsinket. betaling samt bringe ieje-

malet til oph0r jfr. § 1.

©gdk»g!b^staa5g®lg5®g eg' HmdHlgetoldtolgio ag dlsfe lojiod!®

Generalforsamlingen fastsastter ordensbesteratnelser m-mo som

skal vasre g®ldende inden for omradet^ og som foreningen

gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

Medleromet er pligtig at overholde alle bestemmelser,. som

foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige

myndigheder palaagger omradet^ ligesom medlenimet er pligtig

at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

GpgiigF®ls(s/aipla!Q^©lsi9 adf

Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophasve den

indgaede lejeaftale, h^is leje eller anden pligtig pengey¬

delse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har

betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt pakrav

er afsendt eller fremsat, f.eks, i skrivelse o-verbragt af

bestyrelsen pa haveloddens adresse.



Det er en forvidsffitTiiivg for ophswelse af le^eaftaLerip at

foreningens pakrav er afgivet efter sidste rettldige

betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives. at lejemalet

bliver ophsvet, hvis restancen ikke er betaIt inden udl0bet

af den meddelte frist.

7,2= Foreningens foestyrelse er berettiget til at ophsve den

indgaede lejeaftale, hvis medleimet overlader brugen af

hayelodden til en anden og trods patale fortsstter dermed,

eller safremt lejeren af en havelod eller dennes husstand

ved sin adfasrd er til vssentlig gene og ulempe for fore-

ningen og dens medlemmer.

7,3„ Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophasve den

indgaede lejeaftale, hvis medleiamet i vaasentlig grad

niisr0gter den lejede havelod eller groft tilsidesstter

bestemmelser palagt omradet ude frap eller pa tilsvarende

made tilsides$tter foreningens til enhver tid g^ldende

vedtasqter og ordensbesteminelsero

Grov tilsidessttelse af bestemmelser palagt omradet udefra

er f.eks. overtrsdelse af forbudet om benyttelse af koLoai-

havehuset til helarsbeboelse.

7.4.	War lejeretten til en havelod er opsagt eller ophasvet? lean

det udtraedende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv

fundering og indbo,Fjernelse skal dog foretages pa en sadan

made,, at havens anleag savel som det kollektive

foreningsanlseg ikke paf0res skade.

1.5.	Hvis bebyggelsen opfyldex geeldende forskrifter, har det

udtrsdende medlem ret til at sslge bebyggelsen til den,

foreningen godkender til at indtrsde i lejeaftalen. Denne

ret er dog betinget af en foxndgaende vurdering og v^rdian-

s^ttelse af det, som kan indga i salget.

Salg kan ikke betinges af forpligtelse for k0ber til

samtidig k0b af indbo og redskaber.
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Vaerdiansasttelse skal finde sted inden for rammerne af de af

Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinier og

skai -adf0res af et nedsat vurdexingsudvalg efter de for

omradet gsldende bestennnelser =

7 o 5 „ salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte

medvirken.

7.7.	Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemalets opsigelse

elier oph3&T?else bortfjernet eller solgt den pa havelodden

opf0rte betayggelse,. eller er salg sket i strid med g^ldende

overdragelsesregler,, jfr. Forbundsvedtsgtens § 7 pkt. 6P

kan medlemmet uden yderligere varsel udssttes af den lejede

havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen be-

stemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse

samt vilkar for overdrageisen if©lge godkendte vurderings-

regler,

Hvis bebyggelsen ikke kan sslges i henhold til vurderingenp

er bestyrelsen berettiget til at sslge bedst muligt, evt.

ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem

at S0ge sig fyldestgjort i den pa havelodden opfsrte

bebyggelse, beplantning m-v,, forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrskke

enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemalets

afviklingf hertinder advokatomkostninger,, retsgebyrer,, le-

jerestance m^mo

War opsigelse eller ophaevelse af et medlemskab med til-

h^rende lejeaftale har fundet sted, er pag^ldende pligtig

at betale foreningen leje og andre ydelser vedr0rende

havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort,

iigesom raedl&miet h&r pligt til at vedllgr<ehold& haven i

sarnme periode.

7.8.	Bestyrelsen patager sig intet ansvar over for indtr^dende

raedlemmer, hvis et udtrsdende medlem bevidst eller ubevidst
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Yiar fortiet forhold om pants®tning af den bebyggelse m.v.,

der overdrageSo

7„9„ Afgar et medlem ved d0den, er savel foreningen som d0dsboet

berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet

gsldende opsigelsesvarsel pa 3 maneder til den Iste i en

maned.

Dog galder,

mfe en efterlevende asgtefaglle har ret til at fortsastte

lejeaftalen, medmindxe foreningen har vsgtige grunde

til at modsstte sig dettef

afe en. person,, med hvem afd0de har levet i sgteskabs-

lignende forhold i mindst 2 ar forud for d0dsfaldetf

sJcal have samme ret imder forudsstning af, at samlivet

bestod pa tidspunktet for d0dsfaldet,

at myndige sl&gtninge i op- og nedstigende linie har ret

til at fa overdraget lejemalet.

Bestyrelsen afg^r alene, om ovenfor anf0rte betingelser er

opfyldt.

8ol. Foreningens medlerainer er forpligtet til at medvirke ved

ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer,

der if0lge hovedlejekontrakten h0rer til omradet, samt

vedligeholdelse af foreningens fslles faciliteter

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen

udenfor egen have„

8.2= Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fellesarbejde.

Hvis medlemmet i?dce giver m0def Jean bestyrelsen id0inme

pagsldende en bod fastsat af generalforsamlingen for hver
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udeblivelse. Palagt bod er pligtig pengeydelse i lejefor-

holdet-

§ 9,	Gsaegmlgogsaaliag

9.1. Foreningens ©verste myndighed er generalforsamlingen.

9.2» Den ordinsre generalforsamling afholdes hvert ar senest 4

inaneder efter regnskabsarets afslut-Tiirig med en dagsoxden,

der mindst skal indeholde f0lgende punkter:

1)	Valg af dirigent.

2)	Beretning.

3)	Arsregnslcab med evt. revisionsberetning.

4)	Indkomne forslag.

5)	Godkendelse af budget.

6)	Valg af formand/kasserer.

7)	Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Q)	"SJalg af xe^isoxer og svippleai^tex.

9)	Valg af vurderingsudvalg.

9.3.	Ekstxaordiri$x genexalfoxsamlirig afholdes, nax

generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens

medleinmer, eller nar 1/4 af foreningens medlerraner

fremsstter skxiftligt kxav herom til bestyrelsen med

angivelse af dagsorden.

BestyrelseTi ex x sa faid plxgtxg at i.t\dkalde til getvexal

forsamling inden 3 uger fra begsringens modtagelse.

Beslutning pa en elcstraordinsr generalforsamling kan kun

tages, h'vis mindst 4/5 af de medleTrimex, der hax beg^xet

generalforsamlingen, er til stede.

9.4.	Ordinsr generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrel-

sen med mindst 14 dages -vaxsel. Ekstxaoxdinsr

generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.
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9.5.. Forslag, der ©nskes behandlet pa generalforsamlingen, skal

vare formanden i h®nde senest een maned efter

regnskabsarets udl0b,, Indkomne forslag skal udsendes til

TnedleTfsnerne	samtidig	med	indkaldelsen	til

generalforsamling.

Adgang til generalforsamlinger bar etbvert medlem af

foreningen samt dennes aegtefslle eller samlever.

9.7= Hver havelod har een steime/to stemmer..

9 <,8. Der lean ikke stemmes ved fuldmagt-

9.9. Beslutninger pa en generalf orsamling tresffes af de imadte

stemmeberettigede T7ed simpelt flertal - medmindre dex skal

stemmes om,

„ /, Vedtaagtsasndring

./. Optagelse af kollektive lan

Ekstraordxnsre indskud

0/. Haveforeningens opl0sning

hvor det kraves, at mindst 2/3 af medlemmerne er m0dtp og

2/3 af de afgivne stemmer gar ind herfor. Er fremm0det ikke

tilstrskkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har

sterot for forslaget,, indkaldes til en ny generalf orsamling,

sora uanset antallet af fremmsdte kan vedtage forslaget med

2/3 af de afgivne stemmer.

9=10= Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten,

referent samt foreningens formand,

§ 10 o

10.1« Generalforsamlingen v®lger en foestyrelse til at varetage

den daglige ledelse af foreningen og til \idf©relse af

generalforsamlingens beslutninger.

10.2. Bestyrelsen bestar af 7 personer,, der vslges for en 2-arig

periode.
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Formand ocj kasssrsir	s®i"sk.iXtf henholdsvis i ligs og

ulige ar. 2 bestyrelsesmedlentmer vslges i lige ar og 3 i

ulige ar. Bestyrelsen konstituerer sig seLv med n^stformaud

og sekretsr.

10.3= Generalforsamlingen vslger suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vslges en

reprassentant fra en havelod med mlndre der er tale om valg

til udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratrsder f0r en valgperiodes

udlob, xndtrsder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for

tiden indtil nsste generalforsamlings afholdelse.

Afgar formanden eller kassereren i en valgperiode,

indkaldes til ekstraordinaer generalforsamling for nyvalg,

hvis fratrsden ikke sker umiddelbart fsr en ordin-ssr ge¬

neralforsamling .

10.4. Bestyrelsen fastla&gger grundlaget for sit virke m.EQ. i en

forretningsorden.

Bestyrelsesimader indkaldes af formanden eller i dennes

fravaer af nsst formanden efter behov eller nar blot eet

medlem af bestyrelsen begasrer det.

10-5. Et bestyrelsesmedlem ma ikke deltage i behandling af en

sag, hvori denne eller en Taed denne beslsgtet person er iu-

volveret,, eller pa anden made er personligt interesseret.

10.6. Der f0res en protokol over forhandlingerne pa bestyrelses-

m0dero

10.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mere end halvdelen af

bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger trsffes ved simpelt flertal. Ved stemm.elighed

er formandens stemme udslagsgivende.
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Bestyrelsen afg0r mulige tvivlssp0rgsmal mellem

medlemmerne =

10 = 8 „ Kassereren skal indseette f oreningeris tnidler i pengeinstit-ut

og kan kun have af foreningens midler med bestyrelsens

godkerxdelse til foreningens daglige drift fra den konto,

der er oprettet til dette formal.

10.9= Forraand og kasserer samt evt. ©vrige bestyrelsesmedlemmers

omkostninger/udlsg til telefon, kontorhold, k0rsel m.v,,,

dskkes af foreningen if0lge bilag.

§ 11. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i faallesskab

eller af den samlede toestyrelse.

§ 12.	Bagaslssjb og

12.1.	Foreningens regnskabsar er kalenderaret.

Arsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god

regnskabsskik og vsre i OTzerenssteinmelse med den foretagne

bogf0ring og tilstedevasrende bilag.

12.2.	Generalforsamlingen vslger 2 revisorer for 2 ar og 2

revisorsuppleanter for 1 ar.

Det pahviler de valgte revisorer at revidere foreningens

arsregnskab samt f0re protokol med de bemasrkninger, revi-

sionsarbejdet matte give anledning til.

12.3.	Revisorerne skal foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn

pr. ar.

§ 13. Fogisaiaipiaas (Olpl0saiagi^

13.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opl0sning tr^ffes, og

dette alene skyides, at foreningens virfce over^res til

andet haveomrade, skal foreningens formne overf0res til den
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foirsniii^'^ som vxcisisfwirsir (dst nys xiavsoiijirads uiscJ ssnuns

forpligtelser over for den Oplfest^ foirenings medlemmer.

13-2o Skyldes foreningens opi0rsning«. at foreningen helt ophorer

med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer.

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de

mediemmerr der er registreret som medlemmer pa dette tids-

punkt-

13.3»Foreningen kan ikke opl0sesJ, sa Isnge lejekontrakt med den

stedlige kornmune er i kraft^

§ 14 VodlfecgrfcsGadlgiBigpag

14.lo Endringer i foranstaende vedtagter skal indsendes til Kolo

nihavefortmndet for Danmark til udtagelse forinderv general

forsamlingens behandling.

Vedtaget pa generalforsaraling april 1992.

15.1

1 R0nnevang afholdes pligtarbejde hver S0ndage dog undtaget

paske-/pinsedag. Medleittmerne har msdepligt mininwinv 3 gange

pr. ssson.

15.2	3L©3oaifgiffe.

Bestyrelsen for Bjanne-vaiig kan ved sygdom give henstand med

betaling,

15.3	Hegn eg fesMs®.

Hegn og hskke klippes f0rste gang inden 23. juni og sidste

gang inden loSeptember. H0jden ma ikke overstige 150 cm. Og

bredden 50 cm.

15.4	QpBi.g>almm aff 2@jemal.

Ved opsigelse af lejemal har, hvis afgaende lejer ©nsker det

og foreningens bestyrelse godkender det, b0rn fortrinsret til

at overtage lejemal. Den nye lejer bekoster ny lejekontrakt.

ooOoo-—¦
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