
 

 

 

Kære medlemmer                                          27. februar 2018 

 

Så skydes sæson 2018 i gang og som vanlig med afholdelse af vores hyggelige 

generalforsamling. 

 

I får med denne udsendelse indkaldelse og dagsorden med bilag til generalforsamling 

2018. 

 

I år er et af forslagene ”Valg af økonomimodel for kloakering”. Dette forslag kræver 

godkendelse af 2/3 af samtlige medlemmer, da forslaget drejer sig om optagelse af 

kollektive lån. 

 

Vi er blevet opmærksomme på at der i nogle lejekontrakter kun er opført en person 

og at det som udgangspunkt kun er den person der er medlem af foreningen, jf. 

vedtægterne. 

 

Derfor vil det ved indskrivningen blive afklaret, hvem der står på jeres lejekontrakt 

med mulighed for at få lejekontrakten justeret i henhold til § 4 stk. 4.4, såfremt man 

ønsker dette. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 

 

De omhandlende vedtægter er her: 

 

§ 3 Stk. 3.1 

Som medlem af foreningen anses den eller de personer, som har skrevet under på en 

lejekontrakt. 

§ 10 Stk. 10.9 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved 

simpelt flertal undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer hvortil  

kræves 2/3 flertal, og når det drejer sig om: Optagelse af kollektive lån, eller 

ekstraordinære indskud jf. § 5 stk. 5.1 eller haveforeningens eventuelle opløsning. 

Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de 

afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de 

afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, 

som uanset antallet af fremmødte, kan ved tage forslaget med 2/3 af de afgivne 

stemmer. 

§ 4, stk. 4.4 

Medlemmet har ret til at få optaget en ny lejer på en eksisterende lejekontrakt  

sammen med medlemmet, når der er tale om en ægtefælle/registreret partner, en 

samlever (i mere end 2 år), en myndig slægtning i op og nedstigende linje eller 

særbørn af en tidligere afdød ægtefælle/registreret partner, hvis medlemmet sidder i 

uskiftet bo med dem, og den nye lejer i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i 

foreningen. Der kan ikke optages andre personer end de ovennævnte på en 

eksisterende lejekontrakt, hvis der er venteliste i foreningen. 


