
Vedtægter HF Brandhøj 
 

For haveforeningen Brandhøj, der er beliggende på matr. nr. 13 q, Reerslev, Reerslev By, 
som i henhold til Lokalplan 4.19.2 er udlagt til kolonihaveformål. 

 
 
1. Formål og virke 

 
1.1 Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihave formål udlagte areal i over-

ensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdes i 
vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt. 
 

1.2 Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser - som er nedfældet i en på om-
rådet lagt byplan, lokalplan, tinglyst deklaration eller lejekontrakt vedrørende det samlede have-
område eller enkelthaver - overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer. 

 
2. Medlemmer 

 
2.1 Medlemmer defineres som personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden, lejer en ha-

ve. 
 

2.2 Medlemmerne er pligtige til selv at gøre brug af havelodden, medmindre dispensation er opnået i 
henhold til nærværende vedtægt § 7. 

 
3. Kapitalindskud og hæftelse 

 
3.1 Ved optagelse som medlem af foreningen, skal erlægges et kapitalindskud; størrelsen fastsættes til 

enhver ti af generalforsamlingen 
 

3.2 Efter ansøgning kan foreningens bestyrelse meddele ratevis betaling af kapitalindskuddet i op til 6 
måneder fra optagelsesdag at regne. 

 
3.3 Hvis et udtrædende medlems have, i forbindelse med medlemmets udtræden af foreningen, sam-

tidig overdrages til et nyt eller andet medlem, skal kapitalindskuddet tilbagebetales i forhold til an-
delen af haveloddets anpart i medlemskapitalen, således som denne er opgjort primo regnskabs-
året, og godkendt på generalforsamlingen, senest 6 måneder efter udtrædelsen. 

 
3.4 Såfremt udtræden sker, uden at det udtrådte medlems have, samtidig med udtrædelsen, overdra-

ges til nyt eller andet medlem, skal tilbagebetalingen af andelen i medlemskapitalen, ske senest 6 
måneder efter, at et nyt eller andet medlem har overtaget haven. 

 
3.5 I forbindelse med optagelsen erlægges desuden et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fast-

sættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden. 
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3.6 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til 
enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse for medlemmerne. 

 
3.7 Det erlagte kapitalindskud kan ikke af 3. mand gøres til genstand for arrest eller eksekution. 

Haveforeningens krav overfor lejer har altid første prioritet. Eventuelle øvrige kreditorer, med pant i 
huset, kan ikke inddrive deres gæld før haveforeningen. 

 
4. Lejeafgift til foreningen 

 
4.1 Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budget-

ter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalfor-samlingen til godkendelse. 
 

5. Havens vedligeholdelse 
 

5.1 Lejeren skal overholde alle de bestemmelser og regler som 

• foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger om-
rådet 

• er indeholdt i lejekontrakten vedrørende haven 

• indeholdes i ”Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområderne” 

 
6. Ordensbestemmelser og vandregulativ 

 
6.1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser, som skal være gældende inden for området, 

og som foreningens bestyrelse skal forvalte og administrere 
 

6.2 Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udfærdige et vand- og kloakregulativ, som skal 
være gældende inden for området. 
 

7. Fremleje af en havelod 
 

7.1 Brugen af en havelod må ikke, uden foreningsbestyrelsen samtykke, overlades til andre, hvad en-
ten dette sker med eller uden vederlag til lejeren 
 

7.2 Overtrædelse af denne bestemmelse giver bestyrelsen ret til at gøre brug af lejekontraktens be-
stemmelse om ”Ophævelse af indgået lejeaftale” 
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8. Opsigelse eller ophævelse af et medlemskab 
 

8.1 Opsigelse eller ophævelse af et medlemskab sker efter bestemmelserne i lejekontrakten 
 

8.2 Opsigelse eller ophævelse af lejekontrakt medfører automatisk bortfald af medlemskab 
 

8.3 Ophævelsen af et medlemskab skal meddeles den pågældende i en anbefalet skrivelse indehol-
dende: 

• dato for ophævelse 

• dens årsag 

• de rettigheder, det pågældende medlem har til medtagelse af bebyggelse m. v. 
 

8.4 Havelodden skal fraflyttes på dato for lejemålets ophævelse, med mindre andet aftales med for-
eningens bestyrelse 
 

8.5 Foreningens bestyrelse er berettiget til at begære udsættelse ved fogedrettens hjælp, såfremt det-
te anses for nødvendigt 

 
8.6 Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, skal det pågældende medlem 

betale haveleje samt alle andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og rydde-
liggjort 

 

9. Generalforsamlingen 
 
9.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen 

 
9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabets afslutning 

og med en dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter 

• Bestyrelsens beretning over det forløbne år 

• Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning 

• Driftsbudgettet for det kommende år 

• Forslag til behandling 

• Valg af bestyrelse og revisorer m. m. 
 
9.3 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel. 

 
9.4 Indkaldelse til generalforsamling kan, med et medlems skriftlige samtykke, ske pr. email. Det er 

medlemmets eget ansvar, til en hver tid at sørge for, at foreningen er i besiddelse af medlemmets 
korrekt email. 

 
9.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen 
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9.6 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 
måned efter regnskabsårets udløb, hvorefter de skal optages på den dagsorden, som udsendes til 
medlemmerne 
 

9.7 På generalforsamlingen kan stilles ændringsforslag 
 
9.8 Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Taleret, stemmeret og valgbarhed har kun 

medlemmer, der ikke er i restance til foreningen 
 
9.9 Hver have har to stemmer, uanset om der er knyttet et eller to medlemmer til haven 
 
9.10 I tilfælde af fravær kan et medlem give møde ved en befuldmægtiget, der kan afgive stemme på 

medlemmets vegne. Der skal afleveres skriftlig fuldmagt. En befuldmægtiget kan højst repræsente-
re 2 havelodder. 

9.11 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt fler-
tal, undtagen når det drejer sig om optagelse af kollektive lån, vedtægtsændringer eller forenin-
gens eventuelle opløsning. 
 

9.12 Dertil kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og at de 2/3 af de afgivne 
stemmer går ind herfor 

 
9.13 Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, skal der 

indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget 
med 2/3 af de afgivne stemmer 

 
9.14 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent 
 
9.15 Referatet fra generalforsamlingen underskrives af den valgte dirigent og den valgte referent 

 

10. Ekstraordinær generalforsamling 
 

10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes,. Når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens 
medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer stiller krav derom med angivelse af en dagsorden 

 
10.2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 2 ugers varsel 
 
10.3 På ekstraordinær generalforsamling kan der ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af 

de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret på den 
ekstraordinære generalforsamling 

 
 
 
 

Side 4 af 7 
 

 



 

11. Bestyrelsen 
 

11.1 Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslut-
ninger vælger generalforsamlingen en bestyrelse 
 

11.2 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der er valgt for en periode af 2 år 
 
11.3 Formand og 1-2 bestyrelsesmedlem er på valg alle lige år. 
 
11.4 Kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg alle ulige år 
 
11.5 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen direkte, medens bestyrelsen konstituerer sig 

selv med næstformand og sekretær m. v. 
 
11.6 Generalforsamlingen vælger også 1 – 2 suppleanter, der vælges for en periode af 1 år 
 
11.7 Som bestyrelsesmedlem eller suppleant, kan der kun vælges medlemmer af H/F Brandhøj. Der kan 

kun vælges 1 tillidsmand pr. have 
 
11.8 Genvalg kan finde sted 
 
11.9 Ethvert medlem, der er fraværende op til en generalforsamling, kan skriftligt give meddelelse om, 

at medlemmet stiller op til en tillidspost. 
 
11.10 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten i besty-

relsen, dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse 
 
11.11 Kan bestyrelsen i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang ikke sup-

pleres op til minimum 5 medlemmer gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny gene-
ralforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje. Suppleringsvalg af denne karakter gælder 
dog kun for resten af fratrådtes valgperiode. 

 
11.12 I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke 

m. m., ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledt af vedtægternes § 11 
11.13 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvori bestyrelsesmedlemmet eller 

en med bestyrelsesmedlemmet beslægtet person er impliceret, eller bestyrelsesmedlemmet på 
anden måde er personlig interesseret 
 

11.14 Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne 
 
11.15 Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af den eventuelle stedfortræder, så 

ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det. 
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11.16 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede 

 
11.17 Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed 
 

12. Tegningsret 
 

12.1 I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab 
 

13. Regnskab og revision 
 

13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret 
 

13.2 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik, og skal før 
offentliggørelse være underskrevet af foreningens formand, kasserer og revisor 

 
13.3 For en periode af 2 år ad gangen vælger generalforsamlingen ud af sin midte 2 revisorer og for 1 år 

2 revisorsuppleanter. Den ene revisor er på valg i lige år, den anden er på valg i ulige år 
 
13.4 Der påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab, samt føre protokol over de 

bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til 
 
13.5 Ved årsafslutningen skal revisorerne påtegne det aflagte årsregnskab og herunder give attest for at 

beholdningernes tilstedeværelse er konstateret og befundet i orden 
 
13.6 Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstede-

værende bilag 
 
13.7 Det reviderede årsregnskab udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til den or-

dinære generalforsamling 
 

14. Vurderingsmænd 
 
14.1 For en periode af 2 år ad gangen vælger generalforsamlingen ud af sin midte 2 vurderingsmænd 

og for 1 år 1 suppleant. Den ene vurderingsmand er på valg i lige år, den anden vurderingsmand er 
på valg i ulige år 
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15. Foreningens opløsning 
 

15.1 Hvis en gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes at foreningens 
virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som vide-
refører det nye haveområde og med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlem-
mer med hensyn til tilbagebetaling af kapitalindskud m. v. som påhvilede den opløste forening. 

 
15.2 Den generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger 2 likvidatorer, der 

sammen med 2 af Kolonihaveforbundet udnævnte likvidatorer forestår afviklingen af eventuelle 
forpligtelser. Fordeling af eventuelle overskydende midler foretages mellem medlemmerne i for-
hold til havelejen 
 

16. Orientering til Kolonihaveforbundet Danmark 
 

16.1 Ændringer i foranstående vedtægter skal indsendes til kolonihaveforbundet for Danmark til orien-
tering forinden generalforsamlingens behandling 

 
Således vedtaget den 26. maj 2013 
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