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Indkaldelse 

til ekstraordinær generalforsamling i H/F Grøndalsvænge d. 13.10.19 kl .  
11.00 

Taastrup d. 23.9.2019 

 

Kære havelejere 

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

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

parkering fra Marievej. Der vil blive serveret snacks og sodavand. Dagsorden fremgår af 

denne indkaldelse.  

Bestyrelsen indkalder til denne ekstraordinære generalforsamling da huset i have 23 er solgt, 

hvilket betyder at Sophy/formanden og Jacob/kassereren ikke kan fortsætte i bestyrelsen.   

Lejeren af have 24, Niels Mikkelsen, blev opsagt i foreningen pr. 16.9.19 som følge af 

mislighold af sine forpligtelser overfor vedtægterne. Niels ønsker sin sag prøvet ved en 

appelsag, som gennemføres ved denne ekstraordinære generalforsamling. 

Vi gør opmærksom på, at ¼ af foreningens medlemmer skal møde op førend den 

ekstraordinære generalforsamling er gyldig. Det svarer til at minimum ti haver skal møde op. 

Poster der skal  besættes: 

Formand: Posten kræver kendskab til foreningens historie og dets medlemmer. Foreningens 

ansigt udadtil. Sophy følger med på sidelinjen frem til GF i marts 2020, hvis man ønsker det. 

Kasserer: Posten kræver viden om og kendskab til hvordan regnskaber er bygget op og viden 

om hvordan Excel fungerer. Vi bruger regnskabsprogrammet Billy, hvor alt foregår digitalt. 

Jacob følger med på sidelinjen frem til GF i marts 2020, hvis man ønsker det.  

Kritisk revisor: Tina-Linea i have 17 stiller op. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 



2	
 

Sophy, Erna, Jacob, Claus og Simone 

 

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling d. 13.10.2019: 

1. Velkomst samt valg af dirigent, referent og uvildig stemmeoptæller i tilfælde af 

kampvalg (der skal være to stemmetællere, hvoraf den ene er kassereren og den 

anden er uvildig) 

2. Appelsag: Opsagte lejer, Niels Mikkelsen, vil fremføre sin sag for forsamlingen. Det 

samme vil bestyrelsen. Herefter finder en anonym afstemning sted. Sagen afgøres 

ved almindeligt stemmeflertal.  

Om appelsager står der følgende i vedtægterne:  
”En havelejer, der får opsagt sin lejekontrakt grundet mislighold kan inden 8 dage 
skriftligt kontakte bestyrelsen med henblik på indkaldelse af en ekstraordinær 
generalforsamling. Her har havelejeren mulighed for at få prøvet bestyrelsens 
afgørelse.” 
”Underkender generalforsamlingen bestyrelsens afgørelse, annulleres opsigelsen af 
lejekontrakten.”  
 

3. Spørgsmål til afgående formand og kasserer 

4. Hvem stiller op til formandsposten? 

5. Hvem stiller op til kassererposten? 

6. Hvem stiller op som kritisk revisor? 

7. Eventuelt 

	


