
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aalborg den 3/5 - 2021.


Enkelte personer i Bestyrelsen har været udsat for ubehagelige episoder på de sociale 
medier, fra få medlemmer i vores Haveforening. 

Sagen omhandler, hvad bestyrelsen kan og må ifølge vores vedtægter, 

der er blevet lavet misinformation fra disse medlemmer. Ligeledes  opfordring til omgåelse 
af vores vedtægter. Dette tager bestyrelsen selvfølgelig afstand fra. 

Vi vil tage det op til behandling, på den kommende Generalforsamling, når den kan 
afholdes i forhold til forsamlings forbudet .

Bestyrelsen konsulterer sig selvfølgelig altid, med Nordjysk Kreds og Kolonihaveforbundet 
når der er noget ekstraordinært, 

og det har vi også gjort i dette tilfælde. Vi har hævet lejen med 200 Kr., samt 100 Kr. til 
vandafregning, da vi ellers vil få et større underskud på budgettet. Bestyrelsen mener det 
er rettidig omhu. 

Bestyrelsen har  tidligere udsendt budget for 2021, og givet en forklaring på dette.

Vi vedlægger også udtalelse fra Nordjysk Kreds og Kolonihaveforbundet.


Bestyrelsen Vesterkær


Hej Vesterkær

Haveforeningernes bestyrelser kan jf. vedtægterne § 6,2 fastsætte supplerende 
bestemmelser, der på førstkommende generalforsamling skal godkendes.

Corona situationen har bevirket, at der ikke kan afholdes generalforsamling med 
godkendelse af de budgetter, der skal sikre foreningens økonomiske aftaler og 
vedligeholdelse. 

Bestyrelsen kan grundet force majeure, derfor vedtage at budgettet med lejeforhøjelse er 
pligtig ydelse i lejeforholdet, indtil fremsættelse til afstemning på generalforsamling.

Venlig hilsen
Nordjysk Kreds 
Jørn Olesen
sekretær 



Som lovet sender jeg herved en forklaring af bestyrelsens beslutningskompetence under 
hensyntagen til, at Danmark pt. befinder sig i en pandemi.

 

Corona-epidemien betegnes som en force-majeure situation, der kan begrunde, at bl.a. foreninger 
ser sig nødsaget til at fravige sine vedtægter for, at foreningen kan fungere, f.eks. ved at undlade 
at afholde den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal i den forbindelse som udgangspunkt 
udelukkende forestå den daglige drift af foreningen, og skal kun træffe beslutninger, der er yderst 
nødvendige for, at foreningens fremadrettet kan fungere. Såfremt bestyrelsen træffer beslutninger, 
som normalt er henlagt under generalforsamlingens beslutningskompetence, må bestyrelsen være 
klar til at stå til regnskab for disse til den næstkommende generalforsamling, der i så fald skal 
afgøre, hvorvidt bestyrelsens handlinger har været berettigede eller ej.

 

Såfremt bestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt de er berettiget til at træffe en given beslutning eller ej, 
og beslutningen er af afgørende for foreningens overlevelse, kan bestyrelsen også vælge at 
indkalde til en ekstraordinær digital nødgeneralforsamling. En sådan kan f.eks. afholdes over 
Microsoft Teams. På denne måde undgår bestyrelsen eventuelle tvivlsspørgsmål om deres 
beslutningskompetence.

 

Derudover har jeg været i korrespondance med min kollega, der oplyser mig, at han i hvert fald 
har været i kontakt med et medlem, der har spurgt ind til, om bestyrelsen egenhændigt har ret til 
at hæve havelejen uden om generalforsamlingen, når det står direkte i foreningens vedtægter, at 
haveleje ikke kan ændres uden, at spørgsmålet har været forelagt en generalforsamling. Ud fra de 
oplysninger, som min kollega er blevet givet, har han svaret, at bestyrelsen ikke har været 
berettiget til dette, men at der kunne være andre regler i vedtægterne, der fraviger denne 
bestemmelse.

 

Forbundet vejleder dog udelukkende ud fra de oplysninger, som vi bliver fremlagt af den konkrete 
person, der henvender sig til os. Vi går derimod ikke ind og laver konkret sagsbehandling, og vi 
indhenter dermed heller ikke oplysninger fra den modsatte part, eller hører dennes side af sagen.

 

Med venlig hilsen

 

Cecilie Hjortshøj ǀ Juridisk afdeling

Tlf.: +45 38 28 87 50  ǀ Web: kolonihaveforbundet.dk

Facebook ǀ Persondatapolitik



