
KOLONIHAVEFORBUNDET I RANDERS
RANDERS KREDS

VEDT.iEGTER FOR
KO L O N I HAVE F O RB UN D E TS RAN D E RSIGED^S

KREDSENS NAVN OG STIF'TELSE.

Kredsens navn er kolonihayeforbundet i Danmark, Randers kreds .

Kredsen består af haveforeninger beliggende i Randers Kommune .

Kredsen er stiftet i medfør af forbundsvedtægtens $ 3 , stk. I

Kontor:
Vestergade 48
8900 Randers

Kontortid: onsdag kl. 17-19
Telefon: 86 42 95 22

sr

$2

1.1.

t. 2.

FORMÅL OG VIRIG .

2 .l .Det påhviler kredsen at arbejde for at fremme forbundets måt og virksomhed som det kan
udledes afforbundsvedtægtens $ 2.

2 . 2 . Kredsen varetager på egen hånd følgende opgaver i forhold til de tilsluttede haveforeninger :

1 . Holder haveforeningerne orienteret om alle beslutninger der træffes af forbundets kompetente
organer, og medvirker til at sikre at beslutningerne gennemføres .

2 . Koordinerer forhandlinger med offentlige myndigheder og om spørgsmål som berører flere
eller alle haveforeninger i kredsen , herunder spørgsmål om lejekontrakter, bygningsmæssige
forhold, Iokal- og kommuneplanlægning , offentlige anlæg og serviceydelser mv.
Påser at foreningernes vedtægter ikke strider mod kreds- eller forbundsvedtægter.
Påser at vurderingsregler anvendes regelret , herunder at der er etableret de nødvendige ved -
tægtsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen af vurderingssager og ankesager
Behandler sager der angår tvistigheder mellem foreningerne og disses medlemmer eller mellem
foreningerne .

Besvarer generelle henvendelser vedrørende betingelserne for leje og bebyggelse mv. af koloni-
haver i kredsen .

Forestår behandling afog godkendelse afbyggeansøgninger og bygningstegninger.
Forestår udfærdigelse afog underskrifter på overdragelseskontrakter, lejekontrakter o.l.
efter hayeforeningens accept af lejer.

7 . Fastsætter i samarbejde med haveforeningerne i kredsen bindende ordensregler.
Fastsættes på kredsgeneralforsamling for alle haver samlet .

8 . Indkalder og alholder generalforsamling i tilsluttede foreninger hvor foreningens bestyrelse
afuiser at gøre dette til trods for at foreningens vedtægter kræver det .

9 . Fastsætter regler om foreningernes irtdberetning af oplysninger om medlemstaVadresser ,
foreningens bestyrelsesmedlemmer mv. som er nødvendige for at kredsen kan varetage sine
opgaver.

l0 . Udgiver et medlemsblad til alle kredsens medlemmer . Meddelelser fra kreds eller forening som
optages i dette blad er gyldig underretning for alle medlemmer i kredsen . Bladet udgives otte
gange årligt .

11 . Kredsen tager i samarbejde med haveforeningerne stilling til eventuelle ansøgninger om hus-
dyrhold i kolonihaverne .

3.
4.

5.

6-
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Kredsbestyrelsen varetager i samarbejde med forbundsledelsen følgende opgaver :

1 Deltager i forhandling - herunder genforhandting - og indgåelse af lejekontrakter hvor koloni-
haveforbundet for Danmark står som lejer .

2. Deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder i samarbejde med forbundsledelsen om
arealplanlægning , offentlige anlæg , kloakering , byggeforhold mm. som berører foreninger i
flere kredse eller kan være af betydning for forbundets medlemsforeninger som helhed .

3 . Bistår i øvrigt efter anmodning forbundsledelsen ved udredning afsager som angår kredsens
foreninger og ved behandling afspørgsmål afgenerel karakter.

2 .4, Hvis kredsbestyrelsen i særlige tilfælde skønner at der er påtrængende behov for at en havefor-
enings medlemmer får lejlighed til at træffe en beslutning i en sag der ikke kan udsættes til den
ordinære generålforsamling i foreningen , kan kredsbestyrelsen opfordre haveforeningens besty-
relse til at indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling .

Hvis foreningens best5lrelse undlader atfølge kredsbestyrelsens opfordring kan kredsbestyrelsen
indkalde til den ekstraordinære generalforsamling med den angivne sag på dagsordenen . Kreds-
bestyrelsen skal i indkaldelsen motivere sin beslutning .

Efter vedtagelse i kolonihaveforbundets forretningsudvalg kan forbundsledelsen under tilsva -
rende betingelser indkalde til ekstraordinær generalforsamling i en medlemsforening i titfætde
hvor kredsbestyrelsen ikke har fundet dette nødvendigt. Forbundsledelsen skal i indkaldelsen
motivere sin beslutning .

s3.

3 .1.

3.2.

3.3.

KREDSREPR,OSE NTANTSKABSMøDE.

Kredsens øverste myndighed er kredsrepræsentantskabet.

Det ordinære kredsrepræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned og med en dags-
orden der som det mindste skal indeholde følgende :

I . Valg af dirigent
2. Beretning
3 . Fremlæggelse af revideret årsregnskab .

4 . Eventuelt godkendelse af budget for året .

5. Indkomne forslag
6. Valg af kredsformand og kredskasserer
7 . Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8 . Valg af kredsrevisorer og suppleanter
9. I kongresårvalg afdelegerede til forbundets kongres + evt. suppleanter
10. Eventuelt

Ordinær kredsrepræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med I måneds varsel , adresseret til
de enkelte haveforeningers formand . Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for mødet og
med indkaldelsen skal følge kredsens reviderede årsregnskab , samt evt. budgetforslag for det
kommende år.

3 .4 Forslag som ønskes behandlet på kredsrepræsentantskabsmødet skal være formanden ihænde
senest 14 dage før repræsentantskabsmødet skal afholdes. I)erefter skal de optages på den
dagsorden der udsendes/afleveres til haveforeningerne . I)e kan dog udsendes særskilt til for-
mændene for foreningerne straks efter modtagelsen på kredskontoret.

3 .5. Adgang til og stemmeret på kredsrepræsentantskabsmødet har kredsbestyrelsen som fødte
medlemmer og valgte delegerede ,valgt på haveforeningernes generalforsamlinger.
Medlemmer som overtræder haveforenings - eller kredsvedtægter og regler er ikke valgbare.

Til kredsrepræsentantskabsmødet er hver haveforening under Randers kreds beretliget til at
deltage med I repræs€ntant for hver påberyndt 5 medlemmer indtil 20 , derefter 1 repraesentant
for hver påbegyndte 20 medlemmer.
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s4.

3.6.

Kredsen lader udfærdige adgangskort til de valgte repræsentanter, adgangskortet giver
stemmeret.

Konsulenter og formanden for forbundet eller hvem han bemyndiger dertil har ret til at deltage
i kredsrepræsentantskabsmødet med taleret men har ingen stemmeret .

Beslutninger på kredsrepræsentantskabsmødet træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer

3 .7 - Beslutning om ændringer i vedtægter , optagelse af kollektive lån og kredsens eventuelle opløs-
ning forudsætter at mindst 2/3 af valgte repræsentanter er fremm ødt og at 2/3 aI de afgivne
stemmer går ind herfor .

3 .8. Afstemning foretages ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning linde sted hvis en
repræsentant med stemmeret forlanger det. Dirigenten kan begære skriftlig afstemning umid-
delbart.
Til optælling af stemmer nedsættes et stemmeudvalg på tre (3) medlemmer der under dirigen-
tens ledelse foretager optælling .

3 .9. DER KAN IKKE STEMMES VED FULDMAGT.

3 .10. Kredsbestyrelsesmedlemmer som er forhindret i at være til stede på repræsentantskabsmødet
kan genvælges såfremt de har afgivet skriftlig erklæring herom .

3.11. Kredsrepræsentantskabsmødets referat/protokol underskrives afdirigent, referent og kredsens
formand senest 1 måned efter generalforsamlingens alholdelse .

EKSTRAORDIN,OR KRE DSREPR.Æ SENTA}TTSKABSMøDE.
4 . l. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde alholdes når det besluttes af kredsbestyrelsen eller når

mindst l/4 af repræsentantskabets deltagere skriftlig fremsætter ønske derom med angivelse af
de spørgsmål der ønskes behandlet.

4 .2. Ved ekstraordinær repræsentantskabsmøde kan der kun træffes beslutning hvis mindst 4/5 af de
medlemmer der har begæret det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er til stede. Forslags-
stillerne motiverer selv den opstillede dagsorden .

4 3. Indkaldelse til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal ske senest 8 dage efter kravets
fremsættelse . Repræsentantskabsmødet skal skal alholdes tidligst I og senest 3 uger efter indkal-
delsen.

KREDSBESTYRELSEN.

5 . l. Kredsbestyrelsen består af I kredsformand , I kredskasserer samt 7 kredsbestyrelsesmedlemmer.

5 .2. Yalg af kredsbestyrelsesmedlemmer kan kun ske efter indstilling fra kredsens foreninger og valg
sker på kredsgeneralforsamlingen .

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen .

5 .3. Alle valg gæIder for to (2) år. Der afgår fire (4) medlemmer det ene år og fem (5) det næste og så
fremdeles.

5 ,4. Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med forretningsudvalg som har den daglige
ledelse af kredskontorets opgaver.

5 .5. Kredsens formand og kasserer oppebærer vederlag som skal vedtages på repræsentantskabs-
mødet umiddelbart før valg af disse .
Endvidere skal formand og kasserer have tilskud telefon som betales af kredsen . Disse titskud
fastsættes af kredsbestyrelsen.

$s.
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s6.

$7.

s8.

5 .6. Kredskassereren varetager kredsens og haveforeningernes samlede regnskabsføring og er direkte
ansvarlig overfor repræsentantskabet . Haveforeningernes regnskab godkendes dog på forenin-
gernes generalforsamling .

5 .7. Kredsbestyrelsen alholder møde så ofte kredsformanden finder det nødvendigt eller når mindst
to kredsbestyrelsesmedlemmer kræver det . Som mindste mål skal der alholdes møde hver tredje
måned . Mødet skal med dagsorden indkaldes senest 8 dage før mødets alholdelse .

5 .8. På det første kredsbestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling konstituerer kredsbestyrelsen
sig selv med ncestformand og sekretær . Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særop
gaver.

5 .9. Såfremt kredsformand eller kredskasserer fratræder i utide og dette ikke sker umiddelbart før
ordinær generalforsamling indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg .

5.10. Der føres protokol over alle kredsbestyrelsesmøder . Et evt. mindretal skal , såfremt det ønskes ,
have sine meninger protokolleret. Et protokollat skal godkendes og underskrives afkredsbe-
styrelsen.

5.11. Kredsbestyrelsen skal sikre at der er tegnet :

En besfyrelsesansvarsforsikring som omfatter kredsbestyrelsens
erstatningsansvar ved uagtsomme, erstatningspådragende handlinger.
En underslæbsforsikring der omfatter kredsens tab ved underslæb i
forbindelse med administration af kredsens midler .

En vurderingsudvalgsforsikring der omfatter vurderingsudvalgets
erstatningsansvar ved uagtsomme, ansvarspådragende handtinger.

5.12. TAVSHEDSPLIGT.

Kredsbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat 4f kredsbestyrelsen har tavs -
hedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold som med -
Iemmerne får indseende i under deres arbejde for kredsen .

Medlemmer af kredsens vurderingsudvalg må ikke uden bestyrelsens samtykke videregive optys-
ninger om resultatet afforetagne vurderinger til andre end sælger og køber .

VALGAFREVISORER.

6 .1. Der vælges to revisorer som afgår skiftevis hvert andet år.

6 .2. Hvert år vælges to revisorsuppleanter for et år.

VALG AF' DELEGEREDE TIL FORBUNDETS KONGRES.

7.1. Valg af delegerede sker i henhold til til forbundsvedtægtens $ 8, og de valgte indberettes til for-
bundskontoret.

7.2. Når kongressens endelige dagsorden foreligger, indkalder kredsbestyrelsen de delegerede og
suppleanter til møde hvor koordinering og prioritering af kredsens samlede oplæg til kongressen
foretages .

KONTINGENTER.

8 .1. For medlemskab af kredsen betaler haveforeningerne et kontingent hvis størrelse fastsættes af
kredsrepræsentantskabet

REGNSKAB.

9 .1. Kredsens regnskabsår løber fra I januar til 31 december. 
SIDE 4



9 .2. Det påhviler kredskassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab. KredsbestSrrelsen kan be -
stemme at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret/autoriseret revisor .

9 .3. Kredsens midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter . Den kontante kassebeholdning må
ikke overstige 10.000 kr.
Beløb over 10.000 kan kun hæves af kassereren med fuldmagt fra kredsformand eller næstfor-
mand.

s 10. TEGNTNGSRET.

I økonomiske forhold tegnes kredsen udadtil af forretningsudvalget. I alle øvrige forhold repræ-
senterer kredsformanden kredsen udadtil og er sammen med det øvrige forretningsudvalg
ansvarlig for den daglige ledelse afkreds og kredskontor.

s r1.

11. l.

11.2.

s 12.

12.1.

s 13.

s 14.

FORENINGSGENERALFORSAMLINGER.

Kredsbestyrelsen har ret til at overvære de under kredsen hørende foreningsgeneralforsamlinger.
Kredsbestyrelsen har taleret , men ikke stemmeret ,

Senest 14 dage før foreningernes generalforsamlinger tilsender de kredsen en udførlig dagsorden,
samt angivelse af sted og tidspunkt for generalforsamlingens alholdelse .

OPHøRSBESTEMMELSER.

I tilfælde af kredsens opløsning skal alle kredsens nidler tilfalde haveforeningerne i forhold
til deres medlemstal på opløsningstidspunktet .

OPLØSNING.

Kredsen kan kun opløses på to (2) på hinanden følgende repræsentåntskabsmøder og kun når
mindst 314 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

OVENSTÅENDE VEDT,ÆGTER OG REGLER KAN KTJNÆNDRES PÅ DE ORDIN,ERE
KREDSREPR/ESENTAIYTSKABSMØDER OG DA KT]N NÅR 3/4 AF FREMMØDTE
STEMMEBERETIGEDE STEMMER FOR.

VEDTÆGTERÆIIDRET OG
VEDTAGET PÅ KREDSREPR.IESENT
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ÆNDRINGER TIt KREDSVEDTÆGTE R VEDTAG ET PÅ KREDS RE PRÆSENTANTS KABS.
MøpE 27 MARTS 2013 .

INDSÆTTEs I VEDTÆGTFIÆFTET AFSNIT = VEDTÆGTER FOR KREDSEN

1. : Tilføjes i vedtægterne under 5 2.4. :

Hvis en haveforeningsbestyrelse undlader at forfølge en grov overtrædelse af love/vedteegter
og reglementer/lokalplaner for området og trods opfordring ikke vil påtale overtrædelsen, kan
kredsbestyrelsen gribe ind og pålægge haveforeningsbestyrelsen at behandle sagen . Hvis

estyrelsen undlader at behandle sagen efter henvendelse fra kredsbestyrelsen ligger kravet
rra kredsbestyrelse til grund for videre behandling af overtraedelsen .Eventuelle udgifter
forbundet med dette erlaegges af haveforeningen .

2 : Ændring af tekst vedtægternes I 5.9. :

Hvis et menigt medlem af kredsbestyrelsen udtræder før valgperiodens udløb indkaldes en
suppleant sorn indtræder i udtrædende medlems valgperiode .

3 : lndførelse af kredskontingent .

''edskontingent opkræves med kr. 100.00 pr. år. Der opkraeves kr. 5O.OO pr. halvår, f6rste
. .ig juli 2oL3.

KASPER RIX

DIRIGENT

27 MARTS 2013


