Ændringer i Haveforeningens Grænsens vedtægter vedtaget i forbindelse med anden ekstraordinær
generalforsamling den 7. september 2017.
Tilføjelse under § 4. Stk. 2.
”Eksisterende medlemmer af Haveforeningen Grænsen kan komme øverst på ventelisten til en ny
kolonihave inden for haveforeningen. Det er en forudsætning, at medlemmet/erne fortsat opfylder regler og
vedtægter, og når man har købt en ny have, skal egen have sættes til salg/opsiges.”

Tilføjelse til haveforeningens vedtægterne § 4.9.
”Det enkelte medlem er forpligtiget til at holde haveforeningens bestyrelse orienteret om adresse, telefonnummer samt mailadresse, som bestyrelsen til enhver tid kan kontakte medlemmet på.
Har et medlem ikke en mailadresse (fx fordi man er fritaget for at skulle have en digital e.boks) kan denne
fritages efter skriftlig aftale med bestyrelsen og vil fortsat kunne kontaktes via brev leveret af postvæsnet. I
så fald må medlemmet acceptere eventuelle forsinkelser pga. postvæsnets forretningsgang.
Medlemmerne kan rette henvendelse til bestyrelsen, modtage svar, orienteres, indkaldes til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling mv. via medlemmets oplyste mailadresse. Det er til en hver tid
medlemmet, som har ansvaret for at have oplyst korrekt mailadresse samt tjekke denne for indkomne
mails.”

Paragraf 10 stk. 8 og 9 ændres til:
”Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest
den 1. januar samme år som generalforsamlingen afholdelse. Indkaldelse til ordinær generalforsamling og
indkomne forslag skal sendes til medlemmerne senest 30 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel. Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse."

Paragraf 10 punkt 13 ændres til:
”Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Skal der stemmes om forslag til:
 Vedtægtsændringer
 Optagelse af kollektive lån
 Ekstraordinære indskud
 Haveforeningens opløsning
kræver det, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget.
Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, skal forslaget sendes til urafstemning pr. brev blandt haveforeningens medlemmer, hvor hver have har 2 stemmer. Forslaget kan
vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Har et forslag været undergivet urafstemning,
kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling.

