
Referat fra ekstraordinær generalforsamling, torsdag d. 6. juli 2017 kl. 19,  

afholdt på Sorø Kultur og Fritidscenter. 

 

Indkaldt af bestyrelsen på vegne af have 94. 

Dagsorden:  

1. Velkomst  

2. Valg af referent  

3. Valg af dirigent  

4. Valg af stemmetæller 2 stk  

5. Fremlæggelse af sagen  

6. havemedlem af have 94 fremlæggelse af sagen 7. Evt. 

Referat: 

Ad 1. 

På bestyrelsens vegne, velkomst ved Helle, have 41, som orienterer om, hvorfor vi er forsamlet og 

beder forsamlingen og konstruktiv og sober debat. 

Ad 2. 

Søren, have 58, valgt som referent. 

Ad 3. 

Bestyrelsen foreslår Michael Wengel som dirigent.  Ingen andre forslag. Kommentar fra salen vedr. 

inhabilitet, som afvises da Michael Wengel vælges med stort flertal som dirigent. 

Dirigenten takker for valget og konstaterer, at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig 

indkaldt iflg. vedtægterne. 

Påstand fra salen om, at generalforsamlingen ikke er lovlig, da alle ikke har modtaget indkaldelse 

til generalforsamlingen. Bestyrelsens sekretær oplyser at indkaldelsen er udsendt ud fra den 

aktuelle adresseliste og desuden er indkaldelsen opsat i skabene i haven og på foreningens 

hjemmeside. 

Et stort flertal af forsamlingen stemmer for at fortsætte den ekstraordinære generalforsamling. 

Ad 4. 

Michael, have 39 og Susanne, have 134 

 

 

 



Ad 5. 

  

Bestyrelsens  sagsfremstilling v/ Helle, have 41 

Denne sag handler om Peer Andersens manglende rettidige indbetaling af havelejen for 

havesæsonen 2017. Bestyrelsen har i sagen forholdt sig til § 3 i foreningens vedtægter. 

Sagsfremstilling 

Den 1. april skal der betales haveleje for havesæsonen 2017. Sidste betalingsdato er syv hverdage 

efter den 1. april. 

1.påmindelse; Peer Andersen betaler ikke sin haveleje og den 25. april afleveres 1. påmindelse om 

at betale havelejen senest 14 dage efter. Peer får overrakt påmindelsesbrevet personligt og 

kvitterer for modtagelsen. De to bestyrelsesmedlemmer som afleverer brevet, får den opfattelse, 

at Peer mener, at han ikke skal betale haveleje. 

 

Undersøgelse: Bestyrelsen undersøger efterfølgende de tilgængelige referarter fra tidligere 

generalforsamlinger for at se, om der skulle ligge en beslutning, der kunne underbygge Peers krav 

om ikke at skulle betale haveleje. I referarterne fra 2008 og frem til 2016 (ref. fra 2011 findes ikke) 

ligger der ikke nogen beslutning, der kan underbygge, at Peer er fritaget for haveleje. 

 

2.påmindelse: Peer betaler ikke sin haveleje indenfor 14 dage, som anført i 1. påmindelsesbrev.  

 2. påmindelsesbrev afleveres personligt til Peer, som igen kvitterer for modtagelsen den 15. maj. I 

brevet påpeges det, at hvis havelejen ikke er betalt 14 dage efter, altså den 29. maj, er Peer 

ekskluderet. Peer betaler ikke og det tredje brev forsøges afleveret til Peer den 2. juni. Han afviser 

at modtage brevet. Brevet sendes herefter anbefalet. I brevet anføres det, at han nu er 

ekskluderet og at han inden 14 dag har mulighed for at bede bestyrelsen om at indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling.  

Peer Andersen indbetaler sin haveleje den 12. juni. Altså 12 dage efter, han er blevet ekskluderet. 

Dagen efter den 13. beder Peer om en ekstraordinær generalforsamling og den 15. juni sendes 

indkaldesen ud til foreningens medlemmer. 

Bestyrelsens fremstilling af sagsforløbet blev ikke modargumenteret.  

 



Ad 6. 

Påstand fra salen om at eksklusionssagen fra sidste år vedr. have 125 skulle danne præcedens.   

I  sidste års sag blev bestyrelsens indstilling om eksklusion underkendt af generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen debatterede sagen og fortsatte derefter mødet. 

 

Påstand fra have 94 om at påmindelses- og eksklusions breve ikke er gyldige pga. manglende 

underskrift. 

Generalforsamlingen mente ikke, at det havde betydning for sagsforløbet og brevene derfor fuldt 

gyldige, jvf. bestyrelsens sagsfremstilling.  

Påstand fra have 94 vedr. fri haveleje for bestyrelsesmedlemmer med påstand om, at den er 

bagudbetalt og medregnet i budgettet. 

Den nyvalgte bestyrelse fra generalforsamlingen november 2016 besluttede at afskaffe den fri 

haveleje for bestyrelsesmedlemmer og således spare foreningen for denne udgift i 2017/2018. 

Den fri haveleje blev udbetalt forud hvilket betyder at have 94 har haft fri haveleje frem til 1. april 

2017. 

 

Herefter afstemning vedr. eksklusion:  

For eksklusion         37 stemmer 

Imod eksklusion      26 stemmer. 

 

Ad 7. 

Intet. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________      ______________________________________ 

Referent, Søren Helqvist, have 58      Dirigent, Michael Wengel 

 



 


