
Referat af ekstraordinær generalforsamling for HF Grænsen den 17. august 2017 på fællespladsen ved 

Marketenderiet 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Forslag 1 – 4 fra den ordinære generalforsamling  

den 23. februar 2017 
3. Eventuelt. (Her kan ikke træffes beslutninger) 

 
Bestyrelsens formand bød velkommen og forklarede, at forslag 1 – 4 blev udsendt første gang i forbindelse 

med den ordinære generalforsamling den 23. februar 2017.  

Forslagene blev trukket tilbage, da der var for få fremmødte haver, idet der kræves fremmøde af 2/3 af 

foreningens haver, for at kunne vedtage vedtægtsændringer. Bestyrelsen orienterede om, at de i løbet af 

havesæsonen ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag 1 – 4 ville blive 

genfremsat.  

På mødet den 17. august mødte 17 haver frem. Er der ikke fremmødt mindst 2/3 af de udlejede haver, men 
2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes der til en ny generalforsamling, som uanset 
antallet af fremmødte, jf. vores vedtægter § 10. stk. 13, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne 
stemmer. 
 
Ad 1. Erik Møller blev foreslået og valgt som dirigent. Erik er ikke fra haveforeningen men har stor 

foreningserfaring.  

Der blev nedsat et stemmeudvalg til optælling af aftenens stemmer. Dette udvalg bestod af Ole fra have 4 

og Lene fra have 131. Der mødte 17 haver op til mødet, hvilket betød, at der var 34 stemmer.  

Ad 2. Forslag 1 
Forslag til vedtægtsændring. Ændring af frist for indsendelse af forslag til generalforsamling.  

Der blev diskuteret både for og imod forslaget. Imod lød på, at det ville betyde, at de som ønskede 

at indgive forslag havde ”mindre” tid til dette. Argumenterne for og imod skiftede dog hurtigt til en 

snak om, at man jo kunne indgive sine forslag løbende, så snart man havde nogle og, at langt de 

fleste forslag ville opstå under sæsonen. Dermed ville ændringen af fristen ikke have den store 

betydning i forhold til indgivelse af forslag, men lette det arbejde som ligger i at klargøre og 

behandle forslag til generalforsamlingen.  En anden fordel var, at det var samme dato hvert år, - 

hvilket er nemmere at huske. 

 

Ved stemmeoptælling blev der optalt 29 ja stemmer og 5 nej stemmer.  

Det betød, at forslaget afgøres ved næste ekstraordinære generalforsamling.  

 

Forslag 2 

Forslag til vedtægtsændringer, så eksisterende medlemmer af haveforeningen kan komme først 

på ventelisten til en ny kolonihave. 



Formuleringen i forslaget om, at: ”den kolonihave, som medlemmet/erne lejer på 
opskrivningstidspunktet, opsiges og sættes til salg.” betød, at man kunne stå uden en kolonihave i 
en periode. Reglen var formuleret ud fra, at én person ikke må have to kolonihaver på samme tid.  

Derfor blev det besluttet, at forslaget skulle omformuleres således at ” når man har købt en ny 

kolonihave, skal egen have sættes til salg/opsiges”. 

 

Ved stemmeoptælling blev der optalt 30 ja stemmer, 2 nej stemmer og 2 blanke stemmer.   

Det betød, at forslaget afgøres ved næste ekstraordinære generalforsamling.  

 

Forslag 3 

Forslag til vedtægtsændring, anvendelse af mails. 

Det er både hurtigere, nemmere og billigere at anvende mails frem for breve. 

Ikke alle mente, at det var den rette vej at gå. Det blev sammenlignet med det offentliges møde 

med borgeren, at benytte elektronisk kommunikation.  Det er ikke et krav, at man skal have en 

mailadresse, men at de som har en mailadresse benytter den. De medlemmer, som ikke har en 

mailadresse, kan fritages. 

 

Ved stemmeoptælling blev der optalt 30 ja stemmer og 4 nej stemmer.   

Det betød at forslaget skal afgøres ved næste ekstraordinære generalforsamling. 

 

Forslag 4. 

Forslag til vedtægtsændring, så vi med simpelt flertal kan vedtage ændringer af foreningens 

vedtægter og at der gives mulighed for urafstemning.  

 

Det blev diskuteret, hvorledes en urafstemning kan gøres anonym. Dette må bestyrelsen sørge for 

kan lade sig gøre. Have 42 kom med vigtig input omkring formulering af punkt 4. Derfor blev det 

besluttet, at ordlyden af punkt 4 skulle ændres således, at der ikke kan være tvivl om, hvad der 

menes. Endvidere blev det diskuteret, hvorvidt der skulle være mulighed for simpel 

flertalsafstemning eller ej. Her blev det nævnt, at alle punkterne omkring vores vedtægtsændringer 

er vigtige for havens medlemmer og ikke kun de af særlig karakter, som eksempelvis økonomi.  

 

Ved stemme optælling blev der optalt 32 ja stemmer og 2 nej stemmer, med den ændring i 
forslaget, at det for alle vedtægtsændringer gælder, at:  
 
”er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort skal forslaget sendes til urafstemning pr. brev blandt 
haveforeningens medlemmer, hvor hver have har 2 stemmer. Forslaget skal vedtages, hvis 2/3 af 
de afgivne stemmer går ind for forslaget. ” 
 
Det betød, at forslaget skal afgøres ved næste ekstraordinære generalforsamling. 

Formand Dirigent Referent 

_______________________ __________________________ ________________________ 

Pia S. Vogelius Erik Møller Lena Bryde 

 


