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§ 1. Foreningens navn er Nyttehaveforeningen Skovlunde. 
Foreningens udgangspunkt er Gammel Ejby Plantage, 2740 Skovlunde. 

 
§ 2. Foreningens formål er at udleje haver til foreningens medlemmer, samt at skabe et 

levende nyttehavemiljø. Nyttehaveforeningen har en lejekontrakt med Ballerup 
kommune. 

 
§ 3. Kontingentet fastsættes på en generalforsamling for det følgende år.  

Kontingentet dækker leje af have samt øvrige udgifter. 
 
§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes en gang årligt 

mellem 15. januar og 15. februar. Bestyrelsens flertal eller 30 % af medlemmerne kan 
stille krav om en ekstraordinær generalforsamling. Endelig dagsorden skal sendes til 
medlemmerne senest 15 dage efter kravet er fremkommet om en ekstraordinær 
generalforsamling. Denne skal være afviklet senest 30 dage efter kravets fremkomst. 

 
§ 5. Sidste lørdag i september kl. 10.00 mødes alle foreningens medlemmer til oprydning af 

de samlede arealer. Bestyrelsen har ansvar for en container. 
 
§ 6. Ordinær generalforsamling skal indvarsles ved skriftlig meddelelse mindst 14 dage før. 

 
 Standarddagsorden: 

 
a. Valg af dirigent og mødesekretær 
b. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
c. Fremlæggelse af de reviderede regnskab 
d. Indkomne forslag (senest 7 dage før generalforsamlingen til formanden) 
e. Kontingentfastsættelse på baggrund af det forelagte budget. 
f. Valg af formand, kasserer og 3 menige bestyrelsesmedlemmer  

          (alle for en 2-årig periode, formand og et bestyrelsesmedlem i lige år,  
          øvrige i ulige år) 

g. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (kan deltage i bestyrelsesmøder uden 
          stemmeret) samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

h. Eventuelt. 
 
§ 7. Alle tvivlsspørgsmål om generalforsamlingen afgøres af dirigenten.  

Et lejemål giver ret til en stemme. 
 
§ 8. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst ét om året Der tages referat af 

alle møder og generalforsamlinger. Referater opbevares hos formanden. 
 
§ 9. Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisorerne har regnskab inkl. samtlige bilag til 

rådighed en uge før ordinær generalforsamling. Revisorerne og formand kan foretage 
uanmeldt kasseeftersyn. Regnskabet skal foreligge revideret på generalforsamlingen. 

 
§ 10. Foreningen tegnes af formand og kasserer. Foreningens formue indsættes i bank eller 

giro. Kontante beløb bør kun opbevares i begrænset tidsrum. 
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§ 11. Når et lejemål ophører, skal haven afleveres i ryddet stand. Er der hus på grunden, 
skal dette fjernes, såfremt hus med have ikke overtages af ny lejer. Overtages have 
med hus af ny lejer, kan foreningen indtræde som "voldgiftsmyndighed", hvis der ikke 
er enighed om prisen, og fastsætte en rimelig pris. 

 
§ 12. Foreningen kan opløses dels hvis det meddeles medlemmerne skriftligt en måned før 

generalforsamlingen, og dels hvis 2/3 af generalforsamlingen stemmeberettigede 
stemmer for. Denne generalforsamling afgør, hvorledes foreningens midler anvendes. 

 
§ 13. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde Ballerup Kommunes 

retningslinjer for så vidt angår anvendelse, vedligehold, beplantning og bebyggelse på 
området. 

 
§ 14. Medlemmerne forpligter sig ved medlemskab (hvorved forstås betaling af 

årskontingent) til at overholde foreningens regler og vedtægter, samt Ballerup 
Kommunes regler, udmøntet i lokalplan for området. Hvis et medlem overtræder 
foreningens regler eller vedtægter, kan lejemålet opsiges til ophør med 1 måneds 
varsel. Der ydes ikke refusion af indbetalt leje for resterende periode. 
Haver må ikke uden bestyrelsens udtrykkelige samtykke udlånes, fremlejes, eller på 
anden måde overdrages til andres benyttelse 
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