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Indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling i H/F Grøndalsvænge d. 28.10.18 kl .  
10.00 

 

Kære havelejere 

I indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling i H/F Grøndalsvænge. Mødet fin-

der sted i Medborgerhusets lille sal, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Indkørsel og 

parkering fra Marievej. Der vil blive serveret the, kaffe og noget sødt.  Dagsorden fremgår af 

side 2 på denne indkaldelse.  

Bestyrelsen indkalder til denne ekstraordinære generalforsamling for at stille forslag om, at 

foreningen overgår til helårsvand – altså at vandet i foreningen fremover er åbent hele året.  

Grunden til, at vi ønsker forslaget behandlet nu, er primært, at der i forbindelse med for-

handlingen af lejekontrakten med Høje Taastrup Kommune er åbnet for at vi kan benytte 

vores kolonihaver i alle officielle ferier samt i weekender året rundt. Bestyrelsens redegørel-

se for forslaget sendes som et tillæg, så de brevstemmende får indsigt i bestyrelsens handle-

grundlag.  

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det ved denne ekstraordinære generalforsamling, samt 

ved alle fremtidige generalforsamlinger og eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger, 

vil være muligt at afgive brevstemme. Brevstemmen til denne ekstraordinære generalfor-

samling findes på foreningens hjemmeside på www.voreshaver.dk, under fanen ’Dokumen-

ter’.  

Brevstemmen kan sendes via e-mail til formanden på falkneergaard@gmail.com, eller den 

kan afleveres personligt til et bestyrelsesmedlem eller i formandens postkasse i have 23. Hvis 

man ikke har mulighed for, at printe brevstemmen selv, kan den afhentes hos Claus i have 22 

efter aftale på mobil: 2093 9121.  

Den udfyldte, daterede og underskrevne brevstemme skal være bestyrelsen i hænde 

senest kl .15 dagen før generalforsamlingen eller den ekstraordinære generalforsamlings 

afholdelse.  

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
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Sophy, Erna, Jacob, Claus, Simone og Gert 

 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling d. 28.10.2018: 

1. Velkomst samt valg af dirigent, referent og uvildig stemmeoptæller (der skal være to 

stemmetællere, hvoraf den ene er kassereren) 

2. Bestyrelsens redegørelse for forslaget om helårsvand, plus to øvrige forslag til æn-

dring, og tilføjelse til vedtægternes punkt 5 om vand:  

a. Der skal til enhver tid være monteret en velfungerende vandmåler, denne skal være 

opsat ved stophanen ude v. stien, i en frostsikret brønd. Udgiften til reparation og 

vedligeholdelse påhviler den enkelte havelejer. 

b. Ansvaret for og eventuelle udgifter til reparation af brud og andre defekter, der op-

står fra måleren og ind til huset, påhviler fuldt hver enkelt havelejer.  

c. Der er helårsvand i haveforeningen. Det betyder, at bestyrelsen ikke lukker for den 

centrale vandforsyning, udenfor sæsonen, altså i perioden 1.10-1.4. Det understre-

ges, at helårsbeboelse forsat under ingen omstændigheder er tilladt. Formanden 

har indberetningspligt til Høje Taastrup Kommune ved mistanke om helårsbeboelse. 

 

3. Åben diskussion for og imod forslagene 

4. Afstemning om vedtægtsændringer afholdes som en åben afstemning.  

Afstemning om helårsvand afholdes som en anonym afstemning.  

5. Eventuelt 

Spørgsmål og notater: 

 

 

 

	


