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SÅDAN STILLER DU FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 

Snart står generalforsamlingen for døren, det betyder, at du kan stille forslag om ting eller 

forhold, du kunne ønske dig eller ønsker at få ændret i haveforeningen.  

Alle kolonister, som har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen, kan stille forslag.  

Forslagene skal sendes til info@oldjorden.dk senest d. 31. januar. Du kan indsende forslag til 

generalforsamlingen hele året rundt, og vi opfordrer til, at du indsender så tidligt som muligt. 

Et forslag skal formuleres, så man kan stemme ja eller nej til det.  

Eksempel på forslag, hvor man kan stemme ja eller nej: 

”Jeg foreslår, at alle havelåger males røde.” 

Eksempel på forslag, hvor man ikke kan stemme ja eller nej: 

”Jeg syntes, at havelågerne er grimme, fordi de har forskellige farver.” 

Nogle forslag kan ikke vedtages, enten fordi de er i strid med kolonihaveloven, lejekontrakten 

med Aarhus Kommune eller andre forhold, som gør, at det ikke kan gennemføres.  

Et forslag, der ikke er formuleret, så man umiddelbart kan stemme ja eller nej, eller at der 

ingen eller kun er en meget kort begrundelse med, kan være svær for kolonisterne inden 

generalforsamlingen at sætte sig ordentlig ind i, så man på forhånd kan beslutte, om man går 

ind for forslaget eller ej.  

Hvis forslaget er godt og konkret formuleret, og der samtidig er en god begrundelse ved, så er 

det måske i sidste ende medvirkende til, at dit forslag bliver vedtaget.  

Tre-trins guide 

1. Beskriv dit forslag 

Formuler forslaget så man kan stemme ja eller nej til forslaget. Der må ikke være nogen tvivl 

om hvad det er, der skal besluttes. Skriv hellere: ”Jeg foreslår, at hullerne på bagvejen bliver 

fyldt op” i stedet for ”Der er mange huller på bagvejen”. 

Begrund dit forslag, så bliver det lettere for kolonisterne i haveforeningen af forholde sig til det 

og tage stilling inden generalforsamlingen. Vær også opmærksom på, at dit forslag kan have 

økonomiske konsekvenser for øvrige kolonister, f.eks. i form af en højere haveleje.  

2. Indsend – og få evt. hjælp til dit forslag 

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes senest 31. januar (men gerne tidligere). I 

mailen kan du skrive, om du ønsker hjælp til f.eks. at formulere forslaget eller hjælp til at 

vurdere de økonomiske konsekvenser.  

3. Præsenter dit forslag 

Deltag selv i generalforsamlingen, så du får mulighed for at fortælle, hvorfor din ide gavner 

haveforeningen. Der kan også komme spørgsmål til dit forslag på generalforsamlingen og så 

kan du evt. uddybe. Det er kun kolonister, som deltager i generalforsamlingen, der kan 

stemme om forslaget.    
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