
	  

	  

Økonomiske	  procedurer	  for	  Haveforeningen	  
Fægangskolonien	  
De	  økonomiske	  procedurer	  angår	  følgende	  punkter,	  som	  er	  uddybet	  nedenfor:	  

1. Indmeldelse	  i	  haveforeningen	  
2. Årlig	  haveleje	  
3. Salg	  af	  have	  

	   	  
Ad.	  1.	  Indmeldelse	  i	  haveforeningen	  

Man	  skal	  være	  medlem	  af	  foreningen	  for	  at	  kunne	  leje	  et	  havelod.	  

Ved	  indmeldelse	  i	  foreningen	  betales	  et	  administrationsgebyr	  på	  500	  kr.	  Derudover	  indbetales	  der	  et	  
depositum	  på	  2.000	  kr.,	  som	  lejer	  får	  tilbage,	  hvis	  haven	  afleveres	  i	  pæn	  stand	  ved	  opsigelse	  af	  
lejemålet.	  	  

Det	  er	  generalforsamlingen,	  der	  træffer	  beslutning	  om	  størrelsen	  på	  administrationsgebyr	  og	  
depositum.	  

	  
Ad.	  2.	  Årlig	  haveleje	  	  

Der	  betales	  en	  årlig	  haveleje,	  som	  forfalder	  1.	  april.	  

Betaling	  kan	  ske	  til	  foreningens	  bankkonto	  eller	  direkte	  til	  foreningens	  kasserer.	  Nærmere	  information	  
om	  betalingsmuligheder	  oplyses	  i	  forbindelse	  med	  bestyrelsens	  meddelelse	  om	  årlig	  haveleje.	  

Havelejens	  størrelse	  fastsættes	  hvert	  år	  på	  den	  ordinære	  generalforsamling.	  

	  
Ad.	  3.	  Salg	  af	  have	  	  

Det	  er	  foreningens	  havesælger,	  der	  forestår	  salg	  af	  haver.	  Hvis	  et	  medlem	  ønsker	  at	  sælge	  sin	  have,	  
skal	  vedkommende	  derfor	  rette	  henvendelse	  til	  bestyrelsen.	  

Prisen	  på	  haven	  fastsættes	  af	  sælger	  af	  kolonihavehuset.	  

Bestyrelsen	  annoncerer	  salg	  af	  have	  på	  foreningens	  hjemmeside	  og	  i	  informationskasserne	  på	  
havegangene.	  Det	  står	  havelejeren	  frit	  for	  at	  annoncere	  salg	  af	  haveloddet	  andre	  steder.	  

Den	  nye	  lejer	  overtager	  den	  tidligere	  lejers	  rettigheder	  og	  forpligtelser	  over	  for	  foreningen,	  herunder	  
eventuelle	  restancer.	  

	  



	  

	  

Medlemmer,	  der	  ikke	  overholder	  foreningens	  økonomiske	  procedurer	  og	  ikke	  efterfølger	  en	  skriftlig	  
påtale	  fra	  bestyrelsen,	  kan	  ekskluderes	  fra	  foreningen	  jf.	  foreningens	  vedtægter.	  

De	  økonomiske	  procedurer	  er	  godkendt	  XX.	  oktober	  2018	  

	  

	   	  



	  

	  

	  


