Indkomne forslag til generalforsamling den 6.8.21.

1. Det foreslås at hver have tildeles én p-plads i umiddelbar nærhed af det enkelte havelod.
Bestyrelsen tildeler p-pladserne. På pladsen kan parkeres ethvert lovligt køretøj, der med
sin længde ikke forstyrrer trafikken og vedligehold af hækken. Den plads der eventuelt er
til overs markeres som gæsteparkering. Havelåger friholdes for parkering. (Have 50).
2. Det foreslås at der indlægges en hurtig og stabil internetforbindelse via fibernet.
Omkostninger fremlægges på generalforsamlingen. (Have 47)
3. Der udbetales ikke honorarer til nogen i bestyrelsen udover haveleje og udgifter der
hidrører arbejde for foreningen. (Finn have 132)
4. Der SKAL forevises gyldig billedlegitimation og sygesikring ved køb af en have. Med
gyldig billedlegitimation menes kørekort eller pas. (Finn have 132)
5. Ved indtrædelse i bestyrelsen skrives under på, at man i sit arbejde for foreningen vil
administrere efter gældende vedtægter, ordensregler og øvrige bestemmelser.
Modarbejder et bestyrelsesmedlem bevidst foreningens bestemmelser, må medlemmet
udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Er der tale om formand eller kasserer,
afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter udtrædelsen med det ene
punkt på dagsordenen at vælge ny formand eller kasser. For de øvrige
bestyrelsesmedlemmer gælder det, at førstesuppleanten indtræder på posten i stedet. (Finn
have 132)
6. Der opkræves et optagelsesgebyr på 5.000 kr. i forbindelse med optagelse i foreningen.
(Det nuværende beløb er 1.000 kr.) (Finn have 132)
7. Forslag til ændring af foreningens bestemmelser, der ønskes behandlet på foreningens
generalforsamling, sendes til formanden OG til JBM bestyrelsen. (Finn have 132)
8. Havelejen nedsættes fra 3.250 kr. pr. år til 3.000 kr. pr. år fordelt på 2 rater af 1.500 kr til
betaling henholdsvis 1.2. og 1.8. (Finn have 132)
9. I foreningens ordensregler under paragraf 17.21 står ”Denne lov skal følge haven og
medtages ved eventuelt salg af haven. Bortkommes eller beskadiges den, er prisen 50 kr.”
Denne regel bortfalder, da foreningens regler nu ligger på foreningens hjemmeside. (Finn
have 132)
10. Intet bestyrelsesmedlem kan henvende sig alene til en havelejer på foreningens vegne.
Her menes ved fysisk fremmøde. (Finn have 132)

11. I foreningens ordensregler under paragraf 17.6 står ”Bag haverne skal græsset slås
jævnligt til midten af læbæltet – eller så langt som bevoksningen tillader det”. Denne
sætning fjernes, da den aldrig er vedtaget på en generalforsamling, og den erstattes af
sætningen ”Bag haverne holdes et bælte på mindst 1 meter fra hækkens midte”. (Finn
have 132)
12. Foreningens pladsmands honorar hæves fra 4.000 til 8.000 kr. pr. år. (Finn have 132)
13. Det foreslås, at der entreres med en ekstern leverandør, som udbedrer huller i foreningens
veje ved sæsonens start. (Vibeke have 132)
14. Det foreslås, at containerkapaciteten udvides til fuld kapacitet hele sæsonen. (Vibeke
have 132)
15. Det ønskes behandlet, hvorledes bestyrelsen kan inddrage Aalborg Kommune i forhold til
at tage hånd om helårsbeboelse, hvis bestyrelsen ikke selv ser sig i stand til at opfylde
forpligtelsen. (Vibeke have 132)

