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ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Haveforeningen Grænsen, Århus 

Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ordinær generalforsamling i H/F 
Grænsen fredag den 20. maj 2022 kl. 18.30 

Generalforsamlingen afholdes på adressen Fritidscenteret Skovvang, 
Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.  

Hver havelod har 2 stemmer 

 

Dagsorden: Velkomst ved Formand Susanne Hollund 

1. Valg af Dirigent  

2. Valg af stemmetællere 3 

3. Beretning v. Susanne Hollund, formand for haveforeningen 

4. Aflæggelse af regnskab for 2021 v. Gert Dagø, Kasserer  

5. Godkendelse af budget, fællesudgifter og haveleje, fastlæggelse af el og 

vand udgifter for enkelte haveejer for 2022  

6.  Indkomne forslag er nummereret og vedhæftet denne indkaldelse 

  

1) Hjertestarter orientering og debat v. Susanne  

2) Undersøgelse af mulighed for direkte forbindelse til El 

selskab fra den enkeltes haves elmåler, orientering og 

vejledende afstemning v. Gert 

3) Forslag til Vedtægtsændringer § 10 stk. 2, §10 stk. 8 og §4 

stk. 9 v. Susanne 

4) Forslag om tilføjelse af punkt til Ordensregel § 8.6 og § 8.6 

a v. Max 
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5) Valg af 2 ansvarlige for kloakeringsprocessen 2023 v. Gert 

 6) Orientering om ønske om 1 repræsentant til 

Vurderingsudvalget fra bestyrelsen v. Gert 

7.  Formand på valg (Susanne) 

8.   På valg Kristina og Per 

9.    Suppleanter på valg Max, Mogens og Marie 

10. Valg af interne 2 revisorer og 2 suppleanter, Lars og Carsten 

11. Valg i vurderingsudvalg (Louise formand på valg) 

12. Evt. 
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Bilag til Ordinær Generalforsamlingen 20. maj 2022 

Forslag fra bestyrelsen: 

Ordinær generalforsamling punkt. 3: 

Forslag til Vedtægtsændringer 
Bestyrelsen forslår følgende 3 ændringer af HF Grænsens vedtægter. Ændringer er 
markeret med rød. 

Ændring af §10 (Generalforsamling) stk. 2 

Nuværende ordlyd af §10 stk.2: 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter 
regnskabsårets afslutning. 

Forslag til ny ordlyd §10 stk. 2: 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter 
regnskabsårets afslutning. 

Ændring af § 10 stk. 8 

Nuværende ordlyd §10 stk. 8 

 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 1. januar 
samme år som generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling og indkomne forslag, skal   sendes til medlemmerne 
senest 30 dage før generalforsamlingen.  

Forslag til ny ordlyd §10 stk.8 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
være formanden i hænde senest den 15. marts samme år som 
generalforsamlingen   afholdes. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
og indkomne forslag skal   sendes til medlemmerne senest 30 dage før 
generalforsamlingen.  
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Ændring af § 4 stk. 9 

Nuværende ordlyd §4 stk. 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 (f.eks. fordi man er fritaget for at skulle have 
digital e. boks) kan denne fritages efter skriftlig aftale med bestyrelsen og vil fortsat 
kunne kontaktes via brev leveret af postvæsenet, I så fald må medlemmet 
accepterer eventuelle forsinkelser 

Forslag til ny ordlyd § 4 stk. 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 (f.eks. fordi man er fritaget for at skulle have 
digital e. boks) kan man få oplysninger om hvad der sker i HF Grænsen på vores 
opslagstavler. Dog vil indkaldelse til Generalforsamling og ekstraordinær 
Generalforsamling + referater fra disse blive sendt med postvæsenet.  

 

 

Forslag fra bestyrelsen: 

Ordinær generalforsamling punkt 4. 

Forslag om tilføjelse af punkt til Ordensregel § 8.6  

Nuværende ordlyd § 8.6 og §8.6 a: 

8.6  Al haveafbrænding i kolonihaverne er forbudt i henhold til 
affaldsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 48 af 13-01-2010 ikrafttræden den 
20-01-2010.  

8.6 a Bål i bål fad tilladt, slukkes ved afslutning 

Forslag til ny ordlyd § 8.6 

• Alt afbrænding af haveaffald forbudt!!! 
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• Bål med diagonalmål på max 80 cm tilladt. I Haveforeningen anbefaler vi 
der anvendes bål fad stående på forsvarligt underlag.  

• Placering af bålet. Ved placering min. 3 meters afstand til nærmeste hæk 
(denne kan anses for brændbar vegetation) og herved sikrer vi også en 
forsvarlig afstand til naboens hus 

• Der må endvidere også anvendes gas/kul grill i haverne. 
• 8.6 a Bål i bål fad tilladt, slukkes ved afslutning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


