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Vedtægter STK 10 punkt 12
Vi stiller forslag om ændring af vedtægten om afstemning ved fuldmagt
Såfremt man er forhindret i fremmøde på generalforsamlingen, skal fuldmagt kunne overdrages til en
person/medlem af foreningen med stemmeret. Så denne kan afgive stemme på egne vegne, samt stemme
fra den overdraget fuldmagt.
Argumentet vedr. denne vedtægtsændring, er at folk kan være forhindret i komme på generalforsamlingen
men deres stemme skal stadig tages med.
Vedtægtsændring stk 10 punkt 13
Vi stiller forslag om ændring af vedtægten: beslutninger på generalforsamlingen ang vedtægtsændringer
kan træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer
Ændres til: 2/3 af de de udlejet haver er mødt op (eller ved fuldmagt) 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, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget
med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ordensregler punkt 14
Der må ikke brændes af i haverne. Det er ikke tilladt at benytte åben ild i haverne, men der må grilles med
kul og gas
Ændres til: der må grilles med kul og gas og brændes af i bålkar, Mexicaner ovn, pejs og lign.
Men i kontrolleret forhold, og under forudsætning af, at det ikke generer omgivelserne, naboerne mm.
Vi gør samtidig opmærksom på,at der ved generalforsamlingen i 2020 blev sammenlagt 2 forskellige
emnepunkter til en afstemning ( punkt 14) i referat. Dette medfører en afvigelse fra den udsendte
gældende dagsorden, hvilket ikke er lovligt.

NB. I forhold til den sidste udsendte mail ang kommunens lokalplan/fra landzone til byzone
Og hvad dette måtte indebære for HF pindemosen, vil vi opfordre bestyrelsen til at indkalde til et
medlemsmøde/informationsmøde hvor indholdet i lokalplanen kan blive belyst , Vi er fuldt ud klar over at
bestyrelsen ikke har meget mere indsigt end os havelejere, og derfor opfordre bestyrelsen til at invitere
relevante folk fra kommunen som kan belyse dette.
Dette medlemsmøde/informationsmøde skal selvfølgelig finde sted i god tid før indsigelsesfristen til
kommunen som er 2/9 2021
Med venlig hilsen
Have 81, 82, 85

