03. august 2018

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i HF Carl Nielsens Minde

Onsdag den 22. august kl. 18.00
På Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj
Bemærk at der er total rygeforbud i lokalerne. Skal man ryge skal man gå helt uden for matriklen.
Det skal ligeledes meddeles, at der ikke er udskænkning på stedet.
Det er tilladt selv at medtage kaffe/te/øl, eller vand til generalforsamlingen, men tag venligst flasker
og/eller dåser med hjem. Adgangsforholdene er handicapvenlige.
Transportmuligheder: Følgende busser er til rådighed: 166 og 200S.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. 2. behandling af de på ordinær generalforsamling foreløbig vedtagne ændringsforslag til vedtægter
a. Vedtagne forslag til vedtægtsændringer vedhæftes på de efterfølgende sider, i den
rækkefølge de blev godkendt på den ordinære generalforsamling
4. (Supplerings-) valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter
5. (Supplerings-) valg af medlemmer til vurderingsudvalget
Der skal vælges 3 nye medlemmer til udvalget
Tak for i aften
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Forslag til vedtægtsændringer af de på ordinær generalforsamling foreløbigt vedtagne
vedtægtsændringer, til 2. behandling på ekstraordinær generalforsamling onsdag 22.
august kl. 18.00 på Nørre Gymnasium.
Forslag 5.1
Bestyrelsen foreslår at afgiften for administrationsforhold vedrørende udeblivelse fra
fællesarbejde fortsætter uændret, 1.500kr
Forslag 5.2
Bestyrelsen foreslår at afgiften for administrationsforhold vedrørende manglende
vedligeholdelse af haven fortsætter uændret, 1.500kr
Forslag 5.3
§3.5.3 Overdragelse skal foregå på foreningens kontor i kontortiden.
Foreslås ændret til:
Varetagelse af overdragelse foretages af den til enhver tid af bestyrelsen valgte
administration
Forslag 5.12
§13.1 Køb og salg af have foregår på foreningens kontor i kontortiden
Foreslås ændret til:
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for køb og salg af haver og beslutter, hvordan
administrationen varetages.
Forslag 5.4
§7.2 punkt 5, 1. Bestyrelsens forslag til afgift for udeblivelse fra pligtarbejde
Foreslås at udgå da det fremgår af §12.2
Forslag 5.5
§7.2 punkt 8. Valg af interne revisorer og suppleanter iht. §10.
Foreslås ændret til:
Valg af 1 intern revisor for to år og 2 revisorsuppleanter for 1 år, iht. §10
Forslag 5.6
§7.2 Nyt punkt
Forslag om tilføjelse af nyt punkt 9:
Valg af vurderingsudvalg. Valg finder sted hvert andet år, første gang i 2019. Såfremt
udvalget har færre end 5 medlemmer skal der afholdes suppleringsvalg.
Forslag 5.7
§7.9 ”… Uanset hvor mange medlemmer der er mødt, jfr. dog første punktum”.
Forslag om ændring til tekst:
De sidste fire ord slettes: ”jfr. dog første punktum”.
Forslag 5.8
§7.9 ”Bestyrelsen skal under alle omstændigheder oprette et vurderingsudvalg.”
Forslag om at slette sætningen:
Sætningen slettes, da udvalget skal vælges af generalforsamlingen.
Forslag 5.9
§8.10 – kasse beholdning, girokonto, checks
Forslag om at reducere hele paragraf 8.10 til første sætning:
”Kasseren har ansvaret for foreningens kassebeholdning, driftsregnskab og udarbejdelse af
budget.”
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Forslag 5.10
§12 Pligtarbejde
Det foreslås at:
Ændre ordet ”pligtarbejde” alle steder til ”fællesarbejde”.
Forslag 5.13
§13.1 afsnit 5 ”I refusionsopgørelsen modregnes også et aconto beløb på kr. 2.000 til
dækning af årets vandregnskab for den periode, som sælger var medlem af
haveforeningen.
Forslag om ændring til:
”I refusionsopgørelsen modregnes også et aconto beløb på kr. 2.500 til dækning af årets
vandregnskab for den periode, som sælger var medlem af haveforeningen. Desuden
modregnes et aconto beløb på kr. 1.500 til dækning af evt. gebyr ifm. udeblivelse fra
fællesarbejde.
Forslag 5.14
§13.1 sidste ord ”kloaklånet”
Forslag om ændring af ord til:
”Kloaklån”
Forslag 5.15
§14.1 ”Foreningens kontor”
Forslag om ændring til:
”Foreningen”
Forslag 5.41
§14.2 ”Vurderingen er gældende i det kalenderår, hvor den foretages.”
Forslag om ændring til:
”Vurderingen er gældende i samme tidsrum som vedtaget af Kolonihaveforbundets
vurderingsregler.”
Forslag 5.17
Forslag til ny paragraf §14.6:
”Vurdering foretages i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.”
Forslag 5.18
§17.10 ”Bestyrelsen fastsætter hvert år i november på bestyrelsesmødet, hvilket aconto
beløb, der skal opkræves for det kommende år.”
Forslag om ændring til:
”Bestyrelsen fastsætter hvert år inden udgangen af 1. kvartal, og på baggrund af aflæsning
af det foregående års samlede vandforbrug, hvilket aconto beløb der, udregnet efter antal,
skal opkræves for det aktuelle år.”
Forslag 5.19
§17.12 ”Årsafregning for sidste års forbrug afregnes sammen med 3. kvartals
administrationsbidrag.”
Forslag om ændring til:
”Årsafregning for sidste års forbrug afregnes sammen med 2. kvartals
administrationsbidrag.”
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Forslag 5.20
§17.16 ”Hvert år i 1. kvartal udfærdiges et regnskab for sidste års vandforbrug pr. have,
regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling.”
Forslag om ændring til:
”Hvert år i 1. kvartal udfærdiges et regnskab for sidste års vandforbrug pr. have.”
Forslag 5.21
§17.17 ”Et medlems indsigelse mod vandregnskabet skal ske senest 6 uger efter
modtagelsen af regnskabet, og indsigelsen skal indeholde oplysning om op hvilke punkter
regnskabet ikke kan godkendes. Bestyrelsen vurderer indsigelsen og tager stilling til om
indsigelsen skal tages til efterretning eller afvises.”
Foreslås ændret til:
”Et medlems indsigelse mod den individuelle andel af vandregnskabet skal ske senest 6
uger efter modtagelsen af vandregnskabet, og indsigelsen skal indeholde oplysning om på
hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes. Bestyrelsen vurderer indsigelsen og tager
stilling til om indsigelsen skal tages til efterretning eller afvises.
Forslag 5.38
§2.2 ”Haveforeningen og dens medlemmer kan være medlem af Kolonihaveforbundet for
Danmark”.
Foreslås ændret til:
”Haveforeningen og dens medlemmer kan være medlem af Kolonihaveforbundet.”
Forslag 5.63 + 5.68
§7.7 ”… Hver have har kun én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Når et
bestyrelsesmedlem er fraværende, men villig til at modtage genvalg, skal dette foreligge
skriftligt”.
Forslag om ændring til:
”Hver have har kun én stemme, der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, hvilken
medbringes i original ved fremmøde på generalforsamlingen. Der må maksimalt
medbringes 1 fuldmagt per haveejer. Når et bestyrelsesmedlem er fraværende, men villig
til at modtage genvalg, skal dette foreligge skriftligt.”

