Ændringsforslag til Ordinær Generalforsamling i Sorø Kolonihaveforening,
søndag den 17. november, 2019
Ændringsforslag 1: Forslag om individuel vandaflæsning
Indsendt af bestyrelsen
De seneste år har der været en masse diskussioner omkring stort vandforbrug og det er
bestyrelsens indtryk, at mange ikke ønsker at betale for mere vand end de bruger.
Derfor har vi fået hentet tilbud hjem på, hvad det vil koste at installere individuelle vandmålere, så
hver beboer kommer til at betale præcis for det forbrug de har.
Ved at trække udgifterne til vandforbrug ud af havelejen, giver det foreningen økonomisk råderum
til at få balanceret indtægter og udgifter – for i dag er situationen sådan, at vi har flere udgifter
end indtægter.
Foreningen investerer i indkøb og opsætning af målere.
Fremadrettet kommer vandforbruget så oven i havelejen, som forbliver uændret.
Stemmes der ja til dette ændringsforslag, er det ikke nødvendigt at stemme om ændringsforslag 2

Skal vi have individuelle vandmålere og individuel vandafregning, som tillægges havelejen?
Ja eller nej?

Ændringsforslag 2: Stigning i haveleje
Indsendt af bestyrelsen
Bliver der stemt nej til ændringsforslag 1, ser vi os nødsaget til at bede jer acceptere en stigning i
haveleje. Men vi kan ikke gennemføre stigningen uden Generalforsamlingens accept.
Vi har i år haft et negativt regnskab. Og vi står overfor udgifter til indgangsparti og vedligehold af
veje.
I dag har vi fire meget små haver i foreningen, som afkræves næsten samme lejeafgift som de
store haver. Derfor er det kun rimeligt, at disse fire haver ikke bliver berørt af denne stigning
(De fire haver er have 47, 48, 49, 50).
Vi har vurderet, at en stigning i haveleje på 30% vil kunne få foreningens økonomi til at løbe rundt
fremadrettet, uden at det medfører nogen form for opsparing i foreningen.
Godkend huslejestigning på 30 %
Ja eller nej?

Ændringsforslag 3: Fordobling af indskud for nye medlemmer af foreningen
Indsendt af bestyrelsen
Når man kommer udefra og køber sig ind i Sorø Kolonihaveforening, indbetaler man et
engangsbeløb til foreningskassen. Et administrationsgebyr, som kommer alle foreningens
medlemmer til gode. Det beløb er i dag kr. 500,00.
Vi oplever, at der er stor forståelse for gebyret og villighed til at betale det. Og vi vurderer, at en
fordobling af det engangsgebyr til kr. 1.000,00 på ingen måde vil påvirke salg af haver negativt.
Godkendelse af stigning af administrationsgebyr, for nye medlemmer, til kr. 1.000,00?
Ja eller nej?

Ændringsforslag 4: Vedtægtsændring – 15. Dødsfald
Indsendt af bestyrelsen
Vi har erfaret, at vi har en formulering i vedtægterne som har brug for at blive konkretiseret.
Formuleringen lyder i dag således:
’Efterlader medlemmet sig ikke ægtefælle, samlever eller partner, er dødsboet berettiget til blandt
slægtningen i lige linje at udpege den, som skal overtage lejeretten. Det forudsættes, at den
pågældende opfylder betingelserne for medlemskab af foreningen. I modsat fald forholdes der,
som ved afståelse af haver.’
Tilføjelse 1 (se kursiv og understreget tekst):
’Efterlader medlemmet sig ikke ægtefælle, samlever eller partner, er dødsboet berettiget til blandt
slægtningen i lige linje at udpege den, som skal overtage lejeretten. Det forudsættes, at den
pågældende opfylder betingelserne for medlemskab af foreningen og at de er bosat i Sorø
Kommune. I modsat fald forholdes der, som ved afståelse af haver.’
Tilføjelse 2 (se kursiv og understreget tekst):
’Efterlader medlemmet sig ikke ægtefælle, samlever eller partner, er dødsboet berettiget til blandt
slægtningen i lige linje at udpege den, som skal overtage lejeretten. Det forudsættes, at den
pågældende opfylder betingelserne for medlemskab af foreningen og at de er bosat i Sorø
Kommune – med mindre afdøde har bopæl udenfor Sorø Kommune. I modsat fald forholdes der,
som ved afståelse af haver.’
Vi skal stemme om:
Tilføjelse 1 eller tilføjelse 2?

Ændringsfo
orslag 5: Be
estyrelsesm
medlemmerr skal have fast bopæl i Sorø Kommune
Indsendt af Erik Krøllee Jensen, Haave 22

ære et krav, at bestyrellsesmedlem
mmer har fast bopæl i Sorø Kommune?
Skal det væ
Ja eller nejj?

