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Velkommen i Aabrinken
…Vi håber du vil elske vores lille paradis og blive her i mange år, ind i
fremtiden.

Vi har i denne lille folder samlet lidt forskellige oplysninger, der kan
være relevante og nyttige for dig.

Kontakt og information
Du kan løbende holde dig opdateret på vores hjemmeside,
haveforeningenaabrinken.dk Bestyrelsen bruger den til informationer og
oplysning om foreningen. Der kan du også finde vores vedtægt,
ordensreglement, kalender og links til kolonihaveemner.

Ved uoverensstemmelse mellem ordensregler,
vedtægter mm. er det de, på hjemmesiden der er
glædende.

På hjemmesiden finder du også en digital
opslagstavle, hvor du selv kan oprette opslag. For
at gøre det, skal du logge ind med mailadressen

jegelskeraabrinken@gmail.com

Kodeordet er: nemlig

Så klikker du på den lille firkant med pilen og så er du logget på. Til
højre kan du klikke på ”opret indlæg”, en ny side kommer nu frem, her
udfylder du emne (fx. Fotos fra Skt. Hans.) og vælger kategori:
”Opslagstavlen”.

Så er det bare at skrive din besked, sætte dine billeder ind, sætte din
gamle cykel til salg eller hvad du nu finder på. Hvis nogle fx. har et
opslag du gerne vil kommentere på, kan du nøjes med at klikke på
"kommenter", lige under opslaget, efter du har logget ind.

mailto:jegelskeraabrinken@gmail.com
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Da alle bruger samme login er det vigtigt at du skriver navn og
husnummer i dit opslag, ellers er der ingen der ved hvem du er.

Hvis du gerne vil i kontakt med bestyrelsen er det at fortrække, at du
skriver en mail hfaabrinken@gmail.com

Hvis du hellere vil lægge en besked i postkassen ved fælles huset er
det også en mulighed. Postkassen tømmes ca. 1 -2 gange om
måneden i åbningssæsonen. Du kan også sende et brev til formanden,
adressen kan ses på hjemmesiden. Har du brug for telefonisk kontakt
kan du ringe til et bestyrelsesmedlem på telefonnummer, 3062 0616.

Endelig er du altid velkommen til at kigge forbi foreningshuset, i
kontorets åbningstid. Åbningstiderne kan du se på hjemmesiden og på
opslagstavlen ved foreningshuset.

Aabrinken er også bestyrelsens fristed og vi beder dig om
at respektere dette, ved at benytte en af de fem
muligheder for kontakt og spørgsmål.

Bestyrelsen udsender løbende nyhedsbreve og informationer via mail.
Hvis du ønsker det, kan du komme på maillisten. Det gør du ved at
sende foreningen en mail, husk at påføre dit navn og husnummer.

Hvis du besøger din have om vinteren er det en god idé at gå en tur
rundt på gangene. Det er hyggeligt at se haverne på alle årstider, og
det skaber liv og beskyttelse af vores fælles lille perle, da vi desværre
er plaget af indbrud engang imellem. Hvis du ser tegn på indbrud,
stormskade eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte
bestyrelsen, der så spreder budskabet.

Ved foreningshuset er der en opslagstavle til medlemmerne, her kan du
sætte opslag op. Det kan være du søger gamle fliser, tynder ud i dine

mailto:hfaabrinken@gmail.com
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stauder, og mangler nogen til at grave dem op, har tabt dine nøgler
søger deltager til et kor, eller hvad du ellers ønsker.

Hvis du vil bygge nyt, skal du have en byggetilladelse, du skal følge
reglerne der står i denne folder. Mød op i foreningshuset op få en
ansøgning, som du tager med ud på kredskontoret. Når du modtager
tilladelsen, kan du gå i gang med byggeriet. Du har to år til at
færdiggøre dit byggeri, når du er færdig melder du det til bestyrelsen,
der kontakter kredsen, som er den ansvarlige byggemyndighed og
dermed skal godkende byggeriet.

Traditioner
Sæsonens start markeres med standerhejs ved
foreningshuset først i april. Flaget hejses, vi synger
en lille sang og hygger os.

Hvert år afholdes der traditionen tro loppemarked i
pinsen. Lopperne hopper altid pinse søndag. Inviter
gerne venner, familie og kollegaer til at kigge forbi.
Indgangen spærres for biler og der er boder foran
havelågerne i hele foreningen.

Vi har valgt selv at ordne og vedligeholde foreningens fællesarealer.
Som regel finder der to arbejdsdage sted om året, den første er i
weekenden lige inden Skt. Hans. Den næste er som regel i august, men
det ligger ikke fast. Arbejdsdage er en hyggelig måde at møde dine
medkolonister på og der er altid god forplejning.

Skt. Hans fejres med bål på Sigøjner pladsen, der ligger til højre ved
indgangen. Der er som regel snobrød, pølser, øl og vand. Vi synger
gerne op til flere sange, mens heksen futtes af. Bålet bygges først op
lige inden afbrænding, af hensyn til dyr, der kan finde på at
gemme sig mellem grene og kviste.



Side 6

Lørdag flyver de døde duer over festpladsen ved foreningshuset. Der er
lodtrækning og lige inden kan du købe gas. Duerne flyver klokken
14.00. Ofte koges en pølse og nydes en øl. Døde duer er en hyggelig
måde at møde hinanden på og alle er velkomne.

I løbet af sommeren kommer vores venskabsforening, Haveforeningen
Oldhøjen. De udvælger de haver, som de synes fortjener en præmie.
Derefter kommer en havekonsulent og giver point til haverne. Senere
offentliggøres vinderne, og de inviteres til en fest med Kolonihave
forbundet og alle de andre præmiemodtagere fra Århus. Man kan kun
modtage præmie hvert 5 år, og ikke det første år man har have.

Har du selv lyst til at starte en tradition, en sangklub,
lave et arrangement, eller en god idé til noget helt andet,
er du meget velkommen til at sætte det i gang.

Skal du bruge økonomiske midler til din idé, hjælp til at
informere på hjemmesiden eller opslagstavlen er du

velkommen til at kontakte bestyrelsen. En forudsætning er dog at alle er
velkomne, Aabrinken er din foreningen og her er plads nok til os alle.

Jordforhold
Aabrinken er opført på en gammel losseplads. Dansk Geoteknik foretog
i 1992 18 stikprøver af jordbunden. Der blev fundet værdier over
normalen, af især tungmetallerne bly, kobber og zink. Undersøgelsen
har ikke kunne afgøre, i hvor høj grad tungmetallerne bliver optaget i
afgrøderne.

Rapporten anbefaler, at beboerne i Aabrinken bør holde sig til dyrkning
af afgrøder, som fortrinsvis har rodnet i overfladejorden. Derudover
anbefales højbede med ren jord. Ved havearbejde skal man være
bevidst om, at det kan indebære en risiko at kontakte dybereliggende
forurenet materiale, som indeholder kræftfremkaldende stoffer.

Læs i øvrigt Amtets Miljøredegørelse bagerst i folderen.
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Gode råd

- Når du klipper hæk, kan du med fordel lægge en presenning langs
hækken, så du nemt kan samle afklippet sammen, pas på
fuglereder, der kan skjule sig i hækken

- Lukket havelåge betyder ofte - besøg nej tak

- Inden frosten sætter ind, er det en god idé at tømme sine vandrør
og lukke for brønden. Husk du selv har ansvaret for rør og fittings,
fra måleren og ind i din have

- For at mindske snegle i haven, er det en god idé at hjælpe
pindsvinene på vej, lav gerne små huler til dem. Husk pindsvin kan
blive syge hvis de får mælk
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Affaldssortering
I Aabrinken har vi pladser til næsten alle typer affald, se kortet
herunder.
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Ordensreglement

Stk. 1 Generelt

1.1 Foreningens ordensregler, vedtægter, amtets miljøredegørelse
og retningsregler for opførsel af bebyggelser på grunden kan
findes på foreningens hjemmeside. haveforeningenaabrinken.dk
Har du ikke adgang til computer og Internet kan disse rekvireres
ved henvendelse i foreningshuset åbningstid. Alle medlemmer
er forpligtet til at orientere sig om disse og følge dem.

1.2 Medlemmerne modtager kolonihavebladet.

1.3 Bestyrelsen er i tiden 1. maj til 1. oktober pligtig til at efterse
foreningen for evt. fejl og mangler. Medlemmerne kan ikke
nægte bestyrelsen adgang til deres haver. Bestyrelsen skal altid
orientere medlemmet om evt. adgang til medlemmers haver.
Dette gælder dog ikke i akutte situationer som brand eller
vandudslip.

1.4 Bestyrelsen kan antage en lønnet medhjælp til pasning af
foreningens områder.

1.5 Bekendtgørelser angående foreningen finder sted ved opslag i
de opsatte tavler.

1.6 Nye på ventelisten betaler et beløb, fastsat af bestyrelsen, for at
komme på listen. Der udstedes kvittering for beløbet.
Formanden tilbyder haver i kronologisk rækkefølge, så de
forreste på listen først tilbydes haver. Man kan sige nej uden at
tabe sine rettigheder.

1.7 Vedrørende de på dagsordenens anførte personvalg skal
fremtidig anføres for– og efternavn samt havenummer på de
personer, som er på valg. Ligeledes anføres om de modtager
valg eller ikke.
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Stk. 2 Overdragelse/Bebyggelse

2.1 Overdragelse af en have til en ny lejer sker gennem to af
haveforeningens bestyrelsesmedlemmer som inden da er
forelagt og godkendt af den øvrige bestyrelse.

2.2 Den af Århus kredsen vedtagne forretningsgang ved køb og
salg af haver skal overholdes.

2.3 Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted før
byggetilladelse er indhentet i henhold til kolonihaveforbundets
Århuskreds` byggeretningslinier.

Stk. 3 Havens Vedligeholdelse

3.1 Husene i haveforeningen må ikke benyttes til helårsbeboelse og
det er ikke tilladt at opholde sig i sin have fra d.1.okt. til
d.1.marts om natten. Det er dog tilladt at overnatte i forbindelse
med højtider, kortere ferier og weekendophold.

3.2 Haverne skal være anlagt, så lys og luft har mest mulig adgang.
Hække og træer må ikke fjernes ved fraflytning.

3.3 Høj bevoksning, frugttræer m.v. skal plantes indenfor 12 meter
fra bagskel og mindst 2 meter fra side- og bagskel. Hække mod
vej og sti må ikke overstige en højde af 160 cm. Nyanlagte
hække må ikke være af tjørn. Som sidste instans i konfliktsager
ang. høj beplantning er bestyrelsens afgørelse bestemmende.

3.4 Hække mellem haver må ikke overstige en højde af 1,60 meter,
I bagskel må hækken eller flethegn ikke være over en højde af
1,80 meter. Hyld og pil må ikke plantes som hæk. Høje træer og
buske, som påviseligt giver væsentlige skyggeproblemer for
naboer kan af bestyrelsen forlanges fjernet eller beskåret.
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3.5 Alle bygninger på foreningens område skal holdes I ordentlig og
sømmelig stand. Hvis en have henligger I en sådan tilstand, at
den skæmmer omgivelserne, skal lejeren I anbefalet brev
opfordres til at bringe haven I orden inden 14 dage fra
modtagelsen af brevet. I modsat fald kan lejemålet ikke
fortsætte, med mindre særlige omstændigheder foreligger. Det
er bestyrelsen, som afgør, om disse omstændigheder forligger.

3.6 Haven skal være forsynet med låge og tydeligt nummer.

3.7 Husdyrhold må ikke finde sted. Løsgående hunde må ikke
færdes I foreningen. Al brug af skydevåben er forbudt.

3.8 Affald må kun placeres på dertil godkendte steder.

3.9 Det er tilladt at have vandbassin i haven, dog max. 40 cm. dybt
og 10 m2 i alt.

3.10 Ved manglende ren -/ vedligeholdelse af hæk eller vej, får
haveejeren tilsendt brev om den manglende vedligeholdelse af
sit område, med en frist på 2 uger til at få det pålagte bragt i
orden. Efterfølgende foranlediger bestyrelsen arbejdet udført.
Regningen for arbejdet og eventuelle udgifter betales af
medlemmet

3.11 Vandbrøndene i haverne skal være synlige og tilgængelige.
Sker det at bestyrelsen ikke let kan komme til havens
vandbrønd, pålægges haveejeren en bøde på 50 kr. for hver
gang man skal til brønden. Bøden opkræves over havelejen.

Stk. 4 Øvrige ordensbestemmelser

4.1 Reparation af biler må ikke finde sted på foreningens område.
Det er forbudt at bygge garageanlæg eller lave p-plads i
haverne. Bilvask er ikke tilladt i havegangene.
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4.2 Motorkørsel i havegangene må kun ske med største
forsigtighed, max. 15 km/t. Parkering i havegangene er strengt
forbudt, men kortvarig af og pålæsning er tilladt for alle
registreringspligtige køretøjer, hvorefter der henvises til
foreningens p-plads.

4.3 Alle motor drevne redskaber mĺ ikke bruges lørdag, søndag og
helligdage i perioden 1.april til 1.oktober.

4.4 Der må ikke opstilles møller, motorer og lignende til fabrikation
af el.

4.5 Fra hus og have må i øvrigt ikke ske erhvervsmæssig dyrkning,
handel eller lign.

4.6 Medlemmerne hæfter selv for alle vandinstallationer i egen have
efter brønden. Det er forbudt at bryde plomberingen af vanduret.
Uregelmæssigheder skal øjeblikkelig meldes til bestyrelsen,
som kan kræve betaling for brudt plombe efter nærmere fastsat
takst.

4.7 Anvendelse af pesticider og giftige sprøjtemidler i alle haver er
ikke tilladt fra 1.1. 2000.

4.8 Medlemmer af haveforeningens bestyrelse og suppleanter kan
ikke vælges til medlem af vurderingsudvalget. En
vurderingsmand må ikke deltage i vurdering af egen eller
samlevers have. I stedet indgår ved denne vurdering en af
suppleanterne.

4.9 Bommen er sat for indgangen til haveforeningen fra 1.november
til 1.marts. Hvis man ønsker at kunne komme ind i haverne kan
man købe en nøgle på generalforsamlingen. Låsen skiftes en
gang årligt. Bommen har det formål, dels at hindre
uvedkommende kørsel i foreningen om vinteren og dels at
beskytte havegangene. Revideret marts 2012
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Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med
Århus Kommune

Ved alle byggeansøgninger betales et
GEBYR

KR. 250,00

ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL.
17.00—19.30

RETNINGSLINIER VEDR. OPFØRELSE -TILBYGNING -
ELLER OMBYGNING AF KOLONIHAVEHUSE - UDHUSE

SAMT OVERDÆKKEDE TERRASSER.

FØR påbegyndelse AF BYGGERI:
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BYGGEANSØGNINGEN skal være påtegnet og
underskrevet af haveforeningens formand, som også
udlevere byggeansøgningsskemaet hvorefter tilladelse
gives af:

KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS.

BYGGETEGNINGER / SITUATIONSPLAN SAMT
MATERIALEBESKRIVELSE skal afleveres i et eksemplar i A4
format.

BYGNINGSTEGNINGEN:

Skal vise en grundplan, et snit 4 facader samt være påført mål
af bygningen, samt mål fra bebyggelsen til skel.

SITUATIONSPLAN:

Skal være påtegnet de bygninger der ønskes opført, samt
markering af havelågens pladsering, plus evt. eksisterende
bygninger, det samme er gældende ved om - og tilbygninger.

Det er bestyrelsens pligt at følge byggeriet under opførelsen.

Byggefristen er indeværende kalenderår + 2 år.
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Byggeri der ikke er udført i henhold til tilladelse kan ikke
godkendes og deraf heller ikke prisansættes, men kan medføre
opsigelse af lejemålet.

I HENHOLD TIL LEJEKONTRAKT MED ÅRHUS KOMMUNE:
Hver lod må bebygges med 10% af havens areal dog max 40
m2, inkl. udhus, bebyggelserne opmåles på ydervæggene.

Bebyggelsen skal være placeret i den bagerste halvdel af
haven.
Bebyggelsen skal være opført i træ, med fast tag, der ikke må
være blank el. reflekterende.

Udhuset kan være fritliggende, men kan også være
sammmenbygget med hovedhuset. Endvidere kan udhuset
være en del af hovedhuset men har så selvstændig indgang
udefra.

Ingen bygning må være højere end 4,00 m over normal
terræn. (ved tvivl måles  terræn fra midt bygning).
Ingen bygning må opføres nærmere skellet mellem 2 lodder
end 2,50 m, ligesom afstanden fra det lejede (haveforeningens
skel) til offentlige område skal være mindst 3,50 m. afstanden
måles fra bebyggelsens væg til midt hækrod.

Derudover må der opføres en overdækket terrasse på max 15
m2.
Terrassen opmåles på det overdækkede gulv areal.
Dog hvis man har ældre bygninger fra før 2. april 1978 på
tilsammen 55 m2, kan man ikke få tilladelse til terrasse da
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kvoten på i alt 55 m2 er opbrugt.
Der må ikke forefindes kælder- tagterrasse eller lignende.

VEDRØRENDE RENOVERING AF EKSISTERENDE
BYGGERI.
Der må renoveres en side af gangen. Hvis hele bygningen rives
ned og renoveres på en gang, er det en ny bygning der bliver
opført.
Da skal der ansøges og indsendes tegninger samt
ansøgningsskema for en byggetilladelse.

TERRASSEN:
Skal være sammenbygget med hovedhuset og omgivet af
højest 2 fulde vægge, hvoraf huset udgør 1 eller 2 af de fulde
vægge, og 1 eller 2 læmure / læskærme i brystningshøjde - 1,2
m.
Terrassen må vejrligsikres med løse aftagelige vinduer,
vinduerne skal kunne tages af uden brug af værktøj.
Terrassens tag må gerne have klare plader eller thermotag.

UDHÆNG:
På hovedhus - terrasse og udhus må max.være  60 cm. Ellers
regnes det for terrasse.
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INDVENDIG BEKLÆDNING:
Hvor der ikke er bagvedliggende hulrum skal beklædningen
udføres af materialer svarende til mindst 15 mm
sammenpløjede ru eller høvlede brædder eller minimum 13
mm. gips eller andet tilsvarende beklædning.
Hvor der er bagvedliggende hulrum (ikke isoleret) skal
beklædningen udføres af materialer svarende til mindst 21 mm
sammenpløjede ru eller høvlede brædder, eller minimum 13
mm. gips eller tilsvarende beklædning. Lofthøjden skal
minimum være 2.20m.

FUNDERING:
Bebyggelsen skal være hævet mindst 15 cm over terræn
anbragt på en muret eller støbt sokkel eller punktfundament af
betonpiller og ikke stablet sten.
Fundering skal ske til frostfri dybde (min.0.90m.) og til
bæredygtig bund eller på anden måde sikres mod skader, som
følge af bevægelser i jordbunden. Konstruktionen skal være
forsvarlig, herunder forankring af fodrem, stolper og spær.
Hulrum under gulve skal ventileres. Eksempelvis hvor hus er
placeret på punktfundament af piller eller muret/støbt rand.

VENTILATION:
Rum hvor der anvendes iltforbrugende opvarmningsaggregater,
skal være sikret frisklufttilførsel og aftræk gennem
uafspærrelige ventiler gennem tag eller ydervæg. Ventilation af
bad og toilet skal sikres ved udførsel af aftræk gennem tag eller
ydervæg.
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REDNINGSÅBNING:
Beboelsesrum / toiletrum samt køkken i selvstændige rum skal
have redningsåbning direkte til det fri enten som vindue, dør
eller lem.
Redningsåbning kan dog udelades, når der gennem 2 døre fra
rummet er redningsmulighed gennem andre rum, der ikke er i
åben forbindelse med hinanden. Redningsåbningernes fri højde
og bredde skal tilsammen være mindst 1,50 m. Hverken højden
eller bredden må være mindre end 0,50 m. Er underkanten af
redningsåbningen over 2,00 m fra terræn, skal højden dog
være mindst 0,60 m. Højden fra gulv til underkant af
redningsåbningen må ikke være over 1,20 m.
Redningsåbninger skal være lette at betjene og skal kunne
holdes fast i en stilling, så der er fri passage både indefra og
udefra.

HEMSE:
Hemse betragtes ikke som selvstændigt rum, når hemsenes
samlede gulvareal højst udgør 4,50m2. Til gulvarealet
medregnes kun det areal, hvor den frie højde er 1.00m og
derover. Hvis gulvarealet overstiger 4.50m2, medregnes arealet
i bebyggelsesgraden. Hemsen skal stå i forbindelse med det
rum, hvor den er indbygget i, redningsåbning i hems skal være
forsynet med matteret glas eller film, udvendig kan der
anvendes metalstige, knudereb, rullestige eller andet der sikre
mulighed for udgang i tilfælde af brand.
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EL:
Elinstallation må anvendes, men de skal være udført i henhold
til gældende bestemmelser og af aut. Elinstallatør

ILDSTED/GAS.:
Bygningerne må ikke indeholde ildsted hvortil der kræves
skorsten. Det er tilladt at indrette gasfyrede
opvarmningsaggregater og indrette aftræk hertil.
Der henvises i øvrigt til gasreglementet.

TØRKLOSET
Til hver havelod kan der indrettes et tørkloset.
Tørklosettet skal placeres og indrettes, så det ikke giver gener
for de omboende.

VANDKLOSET OG AFLØBSINSTALLATIONER:

Hvor der ikke er offentlig kloakering, vil der kunne ansøges om
etablering af lovlig typegodkendt samletank.

Etablering af afløb skal ske i overensstemmelse med lov om
miljøbeskyttelse. Etablering af afløb eller tilslutning til det
offentlige
Kloaknet skal der ansøges om ved bygningsinspektoratet
gennem Århus Kommune (teknik og miljø.)

Vand og kloakinstallationer skal være udført af autoriserede
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mestre.
Ansøgningsskema rekvireres ved haveforeningens formand.

DRIVHUS:
Der må på hver lod opføres et drivhus med et grundareal på
max. 10,00 m2 og en højde på max. 2,20 m.
Drivhuset skal placeres mindst 1,00 m fra skellet mellem 2
lodder.
Der må ikke være direkte udgang fra hovedhus til drivhus.

LEGEHUS:
Der må opstilles et legehus på max 4.00m2 (incl. evt. terrasse)
med en max højde på 2.20 m. med minimum 30 graders
hældning og minimum 1.00 m. fra skel. Legehuset skal stå løst
funderet evt. på fliser.

SYN AF BYGGERI OG UDSTEDELSE AF
IBRUGTAGNINGSTILLADELSE:

Når byggeriet er færdig SKAL dette meldes til Århuskredsen
gennem haveforeningens formand.
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Når byggeriet er synet og godkendt af Århuskredsen udstedes
en ibrugtagningstilladelse.

DISPENSATION GIVES IKKE.

BYGGEMYNDIGHED:

KOLONIHAVEFORBUNDETS
ÅRHUSKREDS

2.APRIL 1978

REVIDERET FEBRUAR 1993

REVIDERET MAJ 2003

REVIDERET FEBRUAR 2009

UDGAVE NR. 1 2010
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VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

§ 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED

1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken.

1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000
Aarhus C.

1.3. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 2. FORMÅL OG VIRKE

2.1. Foreningens formål at bruge og administrere haveforeningen
Aabrinkens kolonihaveområde således, at de bestemmelser, der
gælder for selve området og kolonihaver som sådan, overholdes.

2.2. Foreningen skal sikre, at medlemmerne overholder de
bestemmelser, der står i byplan, lokalplan eller tinglyst
deklaration og lignende om det samlede haveområde eller
enkelte haver.

§ 3. MEDLEMMER OG FREMLEJE

3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig,
erhverver sig en andel i Haveforeningen Aabrinken.

3.2. Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl uden for
haveforeningen og i Aarhus Kommune. Hvis man flytter, skal
man inden for 2 uger give bestyrelsen besked om den nye
adresse enten pr. mail, i kontorets åbningstid, eller pr. brev i
foreningens postkasse.

Hvis man flytter fra kommunen, kan man efter særlige forhold
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bruge haven i op til to år, efter man er flyttet. Hvis man efter to
år ikke flytter tilbage til kommunen, skal man kontakte
bestyrelsen for at få sat haven til vurdering og salg. Gør man
ikke det skal bestyrelsen skriftligt ophæve andelsaftalen og sætte
salget i gang.

3.3. Man kan ikke blive medlem af foreningen uden bestyrelsens
godkendelse.

3.4. Ved køb af en andel i Haveforeningen Aabrinken oprettes en
andelsaftale.

3.5. Et medlem kan kun erhverve sig én haveandel i Aabrinken.

3.6. Medlemmet har ret til at fremleje sin have i indtil 2 år, når
medlemmets fravær er midlertidigt og skyldes sygdom,
forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse, midlertidig
bosættelse udenfor kommunen el. lign. Bestyrelsen skal dog
godkende fremlejeforholdet, inden fremleje træder i kraft.

3.7. Bestyrelsen kan modsætte sig fremlejeforholdet, hvis:

a) fremleje gentager sig indenfor 2 år efter sidste
fremlejeforholds ophør,

eller
b)  fremlejetageren ikke ville kunne optages som medlem
i foreningen,
eller
c)  bestyrelsen i øvrigt har rimelig grund til at modsætte
sig fremlejeforholdet.

§ 4. HÆFTELSE

4.1. Medlemmerne hæfter ligeligt og pro rata for foreningens
gældsforpligtelser.
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§ 5. MEDLEMSKAPITALEN

5.1. Generalforsamlingen fastsætter for hvert regnskabsår
haveloddernes andel i foreningens værdi. Den værdi medregnes i
den pris, nye medlemmer skal betale for at overtage en have,
sammen med andelsprisen og vurderingen af havens og
bebyggelsens værdi, jfr. hhv. § 5.2 og § 8.

5.2. Andelsprisen er udregnet til kr. 23.571 efter den pris, som
haveforeningen betalte for jorden i 2011, Hvert år efter
årsregnskabet, reguleres andelsprisen med ændringen i
nettoprisindekset pr. oktober i det foregående år, (således at de
23.571 kroner, der svarer til et pristal på 125,2 i oktober pristal
2010 (2000=100) reguleres i forhold til pristallet i oktober året
efter, og så fremdeles hvert år fremefter. For eksempel udregnes
prisen på en have i 2012 ved gange prisen fra året før (Kr.
23.571 i 2011) med pristallet fra sidste kvartal i året før (128,3 i
oktober 2011) og dividere med pristallet to år tilbage (125,2 i
oktober 2010) = kr. 24.155).

5.3. Da haveforeningen købte jorden, valgte de daværende
medlemmer at finansiere deres andel af købet gennem et fælles
lån optaget af haveforeningen. Foreningen kan ikke kræve af
disse medlemmer, at de skal indfri lånet. Lånet afvikles efter
gældende aftale med lånegiver, og hvis det er fordelagtigt, kan
foreningen flytte lånet til et andet penge- eller realkreditinstitut,
dog ikke til andre typer långivere.

5.4. Et medlem kan indfri sin andel af lånet en gang årligt i
august. Sælger man haven skal lånet indfries af køber,
medmindre afståelsen sker til en person, der er opremset i §
8.10.



Side 25

§ 6. FÆLLESUDGIFTER

6.1. Fællesudgifter fastsættes af foreningens generalforsamling
ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse forelægges
generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsætte
engangsbeløb til større anlægsarbejder, f.eks. kloak,
vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lignende. Alle
medlemmer skal betale deres andel ad de vedtagne
engangsbeløb.

6.2. Betaling af fællesudgifter og lignende skal ske senest 3.
bankdage efter forfaldsdagen.

6.3. Hvis det ikke sker, kan foreningen opkræve et rykker-gebyr,
som fastsættes af generalforsamlingen, eller i værste fald
ekskludere medlemmet af foreningen efter reglerne i § 8.

§ 7. ORDENSBESTEMMELSER

7.1. Generalforsamlingen vedtager de ordensregler m.m., som
gælder på haveforeningens område.

7.2. Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter og
ordensregler foruden offentlige myndigheders bestemmelser for
området.

§ 8. OPHÆVELSE/OPSIGELSE AF ANDELSHAVER

8.1. Et medlem har ret til at opsige sin andel i haveforeningen og
sætte den til salg i henhold til reglerne og andelsaftalen.

8.2. Foreningens bestyrelse kan smide et medlem ud og ophæve
den indgåede andelsaftale, hvis medlemmet ikke betaler
fællesudgifter eller anden pligtig pengeydelse senest 14 dage
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efter, at en rykker er sendt anbefalet eller overbragt af 2
bestyrelsesmedlemmer til medlemmets adresse. Rykkeren, der
tidligst kan sendes fire bankdage efter sidste rettidige
betalingsdag, skal klart advare om, at man kan blive smidt ud,
hvis man ikke betaler.

8.3. Foreningens bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis
medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller
groft tilsidesætter bestemmelserne pålagt området ude fra eller
på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid
gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

8.4. Hvis en pant- eller udlægshaver overtager bygninger på en
havelod, bortfalder andelsaftalen med medlemmet fra
overdragelsestidspunktet. Der kan i øvrigt ikke tages pant i
andelen eller bygninger på havelod.

8.5. Når andelsretten til et havelod er opsagt eller ophævet, kan
det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse og indbo. Det
skal dog ske sådan, at hverken havens anlæg eller det kollektive
foreningsanlæg påføres skade. Man må dog ikke tage noget med
som er en del af vurderingen.

8.6. Hvis bygningerne opfylder gældende forskrift, kan
udtrædende medlem sælge haven til den køber, som foreningen
godkender, og til maksimum den pris, som vurdering har fastsat
(i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundets fastsatte
retningslinjer). Men sælgeren kan ikke kræve, at køber samtidig
skal købe indbo og redskaber.(Løsøre)

8.7. Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte
medvirken.
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8.8. Bestyrelsen bestemmer både, hvem der kan købe haven, og
på hvilke vilkår (i overensstemmelse med de af
Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler).

Skylder det udtrædende medlem foreningen penge, kan
foreningen fratrække det skyldige beløb i forbindelse med handel
af kolonihaven forud for andre kreditorer. Det gælder også
udgifter forbundet med medlemskabets afvikling, herunder andel
af lån jfr. § 5, advokatomkostninger, retsgebyrer, restydelser
m.m.

Den, der sælger eller er blevet sagt op, skal stadig betale de
fællesudgifter med videre, der falder efter opsigelsen og indtil en
køber overtager haven, ligesom medlemmet har pligt til at
vedligeholde haven i samme periode.

8.9. Bestyrelsen har intet ansvar overfor indtrædende
medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst
har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der
overdrages eller i øvrigt har fortiet oplysninger, som loyalt burde
være videregivet den nye andelshaver. Ifølge § 8 stk. 4 kan der
ikke tages pant i hus eller have, og bestyrelsen kan kræve, at det
udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. dette.

8.10. Et medlem kan overdrage sin have og andelsaftale efter de
gældende regler til

• En ægtefælle eller samlever, som i 2 år har levet i
ægteskabslignede forhold med medlemmet

• Myndige slægtninge.

hvis bestyrelsen vurderer, at disse personer opfylder
betingelserne i § 3, og i øvrigt ikke har vægtige grunde til at
modsætte sig det. Overtagelsen forudsætter, at der foretages
vurdering efter de gældende regler. Den samme regel gælder
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også i tilfælde af et medlems død.

§ 9. FÆLLESARBEJDE

9.1. Medlemmerne har pligt til at hjælpe med at renholde veje,
stier og fællesarealer samt vedligeholde foreningens fælles
faciliteter.

9.2. Bestyrelsen kan indkalde medlemmerne til at være med til
fællesarbejdet. Hvis et medlem ikke vil deltage, kan bestyrelsen
opkræve et beløb, der er vedtaget af generalforsamlingen.

§ 10. GENERALFORSAMLING

10.1. Foreningens generalforsamling er øverste myndighed.

10.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4
måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der
mindst skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning
3) Årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4) Indkomne forlag
5) Godkendelse af budget
6) Valg af formand/kasserer
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8) Valg af revisor og suppleanter
9) Valg af vurderingsudvalg
10) Eventuelt

10.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer
beslutter en dagsorden for mødet.
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10.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes også, hvis
mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav
herom til bestyrelsen med angivelse af dagorden.

10.5. Bestyrelsen skal i de tilfælde indkalde til generalforsamling
inden 8 dage. Den ekstraordinære generalforsamling skal
afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

10.6. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan
kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret
generalforsamlingen, er til stede.

10.7. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af
bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær
generalforsamling indkaldes skrifteligt med mindst 7 dages
varsel.

10.8. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.
januar.

10.9. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af
foreningen samt dennes ægtefælle, samlever eller en gæst med
fast tilhørsforhold til haveforeningen.

10.10. Hver havelod har 2 stemmer.

10.11. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt til
generalforsamlingen.

10.12. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt
flertal af de afgivne stemmer.

Skal der stemmes om forslag til:
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Vedtægtsændringer
Optagelse af kollektive lån
Ekstraordinære indskud
Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmernes er mødt, og at 2/3
af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke
tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for
forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset
antallet af fremmødet, kan vedtage forslaget med 2/3 af de
afgivne stemmer.

10.13. Referat fra generalforsamlingen underskrives af
dirigenten, referenten samt foreningens formand.

10.14. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet de fornødne
forsikringer i forbindelse med foreningsarbejdet.

§ 11. BESTYRELSEN

11.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage
den daglige ledelse af foreningen og til at udføre de beslutninger,
som er vedtaget på generalforsamlingen.

11.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig
periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i
ulige og ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i
ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og
sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

11.3. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én
repræsentant for samme havelod, medmindre der er tale om valg
af udvalg under bestyrelsen.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb,
indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun i tidsrummet til
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næste generalforsamlings.
Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen
ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling.

11.4. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i
en forretningsorden. Bestyrelsen planlægger og afholder
bestyrelsesmøder i det omfang, som den må finde nødvendigt.

11.5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en
sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er
involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

11.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen
af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved
simpelt flertal.

11.7. Der føres protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder.

11.8. Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut,
og den kontante beholdning må ikke overstige det af
generalforsamlingen fastsatte beløb. Der kan kun hæves penge i
pengeinstitut af kasserer og formand i forening. Dog må der
oprettes en konto, hvortil der er knyttet et Dan- eller hævekort.
Max indestående på kortet må ikke overstige det af
generalforsamlingen fastsatte beløb. (pt. kr. 10.000) Kortet må
ikke oprettes med kassekredit. Kassereren kan
kautionsforsikres, og forsikringens omfang bestemmes af
bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

11.9. Bestyrelsesmedlemmernes omkostninger i forbindelse med
bestyrelsesarbejde dækkes af foreningen.
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§ 12. TAVSHEDSPLIGT

12.1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af
bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om
haveforeningens medlemmers økonomiske og personlige forhold,
som de får kendskab til i forbindelse med deres arbejde i
foreningen.

12.2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun
videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til
foreningens bestyrelse.

§ 13. TEGNINGSRET

13.1 Foreningen tegnes udadtil af minimum tre
bestyrelsesmedlemmer.

§ 14. REGNSKAB OG REVISION

14.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren skal udarbejde et årligt driftsregnskab og en
opgørelse af foreningens værdier og gæld i overensstemmelse
med god regnskabsskik, den foretagne bogføring og
tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at
årsrapporten skal udarbejdes med hjælp fra en registreret eller
statsautoriseret revisor. På ordinære bestyrelsesmøder skal
kassereren sammenholde regnskabet med budgettet.

14.2. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år og 2
revisorsuppleanter for 1 år. De valgte revisorer skal revidere
foreningens årsrapport og skrive eventuelle bemærkninger på
regnskabet.
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§ 15. FORENINGENS OPLØSNING

15.1. Hvis foreningen beslutter at opløse sig selv udpeger
bestyrelsen eller generalforsamlingen 2 likvidatorer. Eventuel
formue ved likvidationens afslutning udbetales til de
medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette
tidspunkt.

Således vedtaget den 21. april 2012 på Aabrinkens
generalforsamling
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Vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark

§ 1. Forbundets navn og stiftelse
Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK.
Forbundet er stiftet den 11. maj 1908.

§ 2. Formål og virke
1. Kolonihaveforbundet for Danmark, som er en sammenslutning af
havefolk samlet i kolonihave- og parcelforeninger har til formål at
arbejde for medlemmernes interesse i alle spørgsmål af betydning for
havesagen og til fremme af andre formål, der kan gavne den danske
befolkning herunder ungdommen og pensionisterne - i dens fritid og
ferie.

2. Dette søges blandt andet opnået ved,

at arbejde for oprettelse af nye haveforeninger og fremskaffelse af
arealer til rekreative formål med økonomisk støtte fra stat og
kommuner, for kolonihavers indpas i region- og kommuneplanlægning
og for bevarelse af allerede eksisterende haveforeninger.

at virke for fastholdelse og styrkelse af Lov om kolonihaver, samt værne
om kolonihavebevægelsens samfundsnyttige formål og klargøre
bevægelsens betydning i samfundet.

at etablere og udbygge kontakter med offentlige myndigheder i alle
spørgsmål af interesse for kolonihavebevægelsen.

at udbrede kendskabet til kolonihavebevægelsen samt til Forbundets
virke og målsætning.

at øve konsulentvirksomhed i alle spørgsmål, som er af direkte
betydning for foreningernes ledelse i det daglige.
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at bekoste en årlig præmiering af haverne i forbindelse med deres
pasning og pleje.

at stille juridisk assistance til rådighed for foreningerne i spørgsmål som
er af generel betydning for den samlede kolonihavebevægelse. Når
sagen har været belyst overfor Forretningsudvalg eller Hovedbestyrelse
træffes bestemmelse om afholdelse af udgiften.

at udvikle og forny kolonihavebevægelsens interesser i forbindelse med
samfundsudviklingen, lovgivningen og økonomien

at udgive et medlemsblad, hjemmeside og andre publikationer,
herunder nyhedsbreve til foreninger og tillidsfolk, alt til fremme af
kolonihavesagen.

at modvirke enhver form for kapitalvinding i forbindelse med
medlemmers afhændelse af haverne gennem udarbejdelse af
retningslinier på landsbasis for kredsenes fastsættelse af bestemmelser
gældende for sådanne haveafhændelser.

at medvirke til optagelse af lån m.m., for så vidt disse anvendes til
oprettelse af nye kolonihaveområder og anlæg inden for bestående
haveforeninger.

at samarbejde med beslægtede Forbund og organisationer i ind - og
udland.

§ 3. Organisationsforhold
1. Landet opdeles i kredse, hvorunder hovedvægten lægges på landets
opdeling i kommuner. Hovedbestyrelsen bestemmer antallet af kredse
og disses område. Inden for kredsen skal kredsbestyrelsen sikre
gennemførelsen af Forbundets formål og virke, således som dette kan
udledes af Forbundsvedtægtens § 2.
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2. Inden for kredsene fastsættes vedtægter og bestemmelser, som ikke
må indeholde bestemmelser, der strider imod Forbundsvedtægten.
Ledelsen af en kreds fastsætter selv sin forretningsorden m.m.

§ 4. Medlemskabs indgåelse
1. Enhver haveforening, der er oprettet under medvirken af
Kolonihaveforbundet for Danmark, eller som på anden måde er
forpligtet til medlemskab, skal med alle dens medlemmer stå som
medlem af Forbundet og den stedlige kreds.

2. Øvrige kolonihaveforeninger og parcelforeninger, der kan tilslutte sig
Forbundets formål og virke, kan på tilsvarende betingelser optages som
medlem.
3. Indmeldelse sker gennem kredsen. Senest een måned efter dato for
indmeldelse skal der til Forbundskontoret tilstilles medlemsliste
indeholdende navn og adresse på foreningens medlemmer.

4. Oplysninger til Forbundet skal indeholde de enkelte havelodders
numre samt højst 2 navne. Et medlem må kun eje /leje én kolonihave
under kolonihaveforbundet.

5. Som passivt medlem kan personer uden egentlig tilknytning til et
haveområde optages, såfremt de kan tilslutte sig formålet med
Forbundets virke i det hele.

§ 5. Medlemskabets ophør
1. Kolonihave- og parcelforeninger, hvis optagelse har fundet sted i
overensstemmelse med vedtægtens § 4 stk. 2, eller som frigøres for
medlemspligt i overensstemmelse med vedtægtens § 4 stk. 1, kan
under iagttagelse af følgende bestemmelser foretage udmeldelse:

a. Beslutningen om udmeldelse skal være truffet på en inden for
foreningen afholdt generalforsamling, hvortil medlemmerne i forbindelse
med indkaldelsen er blevet underrettet om, at spørgsmålet om
udmeldelse er til behandling.
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Ledelsen inden for Forbund og den lokale kreds har ret til at lade sig
repræsentere på generalforsamlingen, hvorfor såvel Forbund som
kreds samtidig med foreningens medlemmer skal have tilsendt
indkaldelse med dagsorden samt eventuelle bilag. Ledelsen indenfor
Forbund og den lokale kreds har taleret, men ikke stemmeret.

b. Beslutningen om udmeldelse er kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af
foreningens medlemmer har givet personligt fremmøde på
generalforsamlingen, og 3/4 af de afgivne stemmer skal være gået ind
for udmeldelse.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

c. Udmeldelse skal foretages skriftligt til Forbundet og den lokale kreds
senest 6 måneder før udmeldelsesdatoen ledsaget af
afstemningsresultatet, der skal være attesteret af generalforsamlingens
valgte dirigent.

d. Udmeldelse gælder fra en 1. januar, hvorefter foreningen mister
ethvert krav på Forbund og kreds.

2. Med een måneds varsel kan passive medlemmer udmelde sig til en
1. januar.

§ 6. Medlemskontingent
1. Til Forbundet erlægges et kontingent, der fastsættes af
Hovedbestyrelsen forud for et år ad gangen.  Kontingent forfalder i 2
rater at erlægge henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli og indbetales senest
henholdsvis den 20. januar og 20. juli. Ved for sen indbetaling efter
henholdsvis 20. januar og 20. juli pålægges 1,5 % rente pr. påbegyndt
måned. (min. 200,- kr.).  Ved indmeldelse af en forening og dens
medlemmer erlægges kontingentet fra og med det halvår, hvori
indmeldelse finder sted.  For passive medlemmer gælder, at
Forbundskontingentet udgør halvdelen af det til enhver tid for øvrige
medlemmer gældende kontingent, og at dette hvert år pr. 1. januar
erlægges forud for et år ad gangen og indbetales senest den 20. januar.
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2. Til kredsene erlægges et kontingent såvel for foreningsmedlemmer
som for passive medlemmer - der nærmere fastsættes af de enkelte
kredse.

3. Hvad Forbundskontingentet angår, skal Forbundet hvert år inden
udgangen af september måned til kredse og foreninger meddele
kontingentets størrelse for det efterfølgende kontingentår. Foreninger
indbetaler kontingentet til kredsen.

4. Senest 14 dage efter kontingentets modtagelse fra foreningerne er
kredsene pligtige at foretage afregning med Forbundet efter de
retningslinier, Hovedbestyrelsen anviser.

§ 7. Rettigheder og pligter
1. Forbundsledelsen er pligtig at holde de lokale kredse løbende
underrettet om, hvad der i Forbundsmæssig henseende sker inden for
det enkelte område.  Hovedbestyrelsens medlemmer har ansvaret for,
at Hovedbestyrelsens/Forretningsudvalgets beslutninger, som de er
anført i den tilstillede forhandlingsprotokol/referat, kommunikeres videre
til vedkommendes kredsbestyrelse m.f.

2. Hvor et medlem eller en forening ønsker Forbundets medvirken til
behandling af spørgsmål faldende inden for rammerne af denne
Vedtægt, skal henvendelse herom rettes til kredsen.

3. Om nødvendigt kan kredsen viderebringe spørgsmålet til Forbundets
ledelse.

4. Medlem eller forening skal løbende holdes underrettet om, hvad der
måtte ske i forbindelse med sagens behandling.

5. Ved valg af tillidsrepræsentanter må der højst vælges én
repræsentant fra den enkelte havelod, dog undtaget valg til
underudvalg under bestyrelsen.
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6. Passive medlemmer kan ikke vælges til tillidsposter af nogen art
inden for Forbundet. Passive medlemmer har ikke adgang til
Forbundets kompetente forsamlinger.

7. Under ansvar over for Kolonihaveforbundet for Danmark er den til
enhver tid siddende ledelse inden for en kreds pligtig at drage omsorg
for, at lejeaftaler og forpligtelser efterleves, herunder beslutninger
vedtaget på kongressen og af Hovedbestyrelsen.
Hvor pligter af denne beskaffenhed i væsentlig grad tilsidesættes og på
en sådan måde, at den samlede kolonihavebevægelse derved lider
skade, er Hovedbestyrelsen berettiget til at iværksætte foranstalt-
ninger til sikring af pligternes overholdelse.

8. Ingen kolonihave må overdrages/sælges, uden vurdering har fundet
sted efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler og formularer.

9. Hvor lejeaftaler om arealer der udlejes til haveforeninger indgås med
staten, kommunal myndighed eller privat ejer, kan disse med
forpligtende virkning alene indgås af Forbundet sammen med den
lokale kreds i forening. Hvis den udlejende myndighed stiller krav om
Forbundets garanti for de forpligtelser lejeaftalen indebærer, kan denne
garanti afgives af Forbundsformanden efter godkendelse af
Forretningsudvalget.

§ 8. Kongressen
1. Forbundets øverste myndighed er kongressen.

2. Ordinær kongres afholdes hvert 3. år i september måned, hvortil
skriftlig indkaldelse finder sted ved Hovedbestyrelsens foranstaltning.
Indkaldelsen udsendes med mindst 3 måneders forudgående varsel til
de i kredsene valgte delegerede, og den indrykkes derudover i
Havebladet. Indkaldelsen skal være ledsaget af en i hovedpunkter
opstillet dagsorden, der som minimum skal indeholde:
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1. Valg af dirigent
2. Kongressens dagsorden
3. Beretning
4. Regnskab og budget
5. Forslag til behandling
6. Valg af Forbundsformand
7. Valg af næstformand
8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter.

3. Adgang til kongressen har foruden medlemmerne af
Hovedbestyrelsen, der er fødte delegerede, delegerede fra Forbundets
kredse valgt efter nedenstående regler. Kredsene vælger en delegeret
pr. påbegyndt 500 medlemmer i kredsen. Medlemstallet, som lægges til
grund for antallet af delegerede, opgøres af Forbundskontoret pr. 1.
januar i året, hvor kongressen afholdes. Passive medlemmer indgår
ikke i opgørelsen. Kredsene skal vælge delegerede så tidligt, at
Forbundets hovedkontor kan være underrettet om valget senest 1. maj i
det år, hvor kongressen afholdes. Kredsens underretning om valget
skal ledsages af en erklæring fra kredsbestyrelsen om, at valget har
fundet sted i henhold til de for kredsen gældende bestemmelser.

4. Forslag til valg af forbundsformand og næstformand samt forslag
som ønskes behandlet på kongressen, kan stilles af Hovedbestyrelsen
samt af Forbundets kredse og foreninger under kredsene. Forslag som
stilles af kredsens foreninger skal indsendes via kredsen, og skal være
vedtaget på foreningens generalforsamling. Forslaget skal forelægges
for kongressen af en delegeret, og skal forelægges uanset om der
flertal for forslaget i kredsen. Forslagene skal indgives skriftligt til
Forbundskontoret senest 2 måneder før kongressens afholdelse. Der
kan til alle forslag stilles ændringsforslag på kongressen.

5. Ingen vil kunne modtage valg som Forbundsformand eller
næstformand, såfremt vedkommende forud for valgperioden er fyldt 70
år.
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6. Den endelige dagsorden ledsaget af de forslag, som kongressen skal
behandle, fremsendes til samtlige delegerede senest 6 uger før
kongressens afholdelse. De delegerede skal endvidere have tilsendt
den skriftlige beretning, Forbundsregnskabet for de seneste 3 år samt
Hovedbestyrelsen vejledende forslag til budgetter m.m. for den
efterfølgende 3-års periode.

7. Kongressen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
delegerede.

8. Hvor andet ikke er nævnt, træffer kongressen sine afgørelser efter
stemmeafgivning ved hånds - oprækning og med simpelt flertal. Skriftlig
afstemning foretages, når dirigenterne eller mindst 10 delegerede
forlanger det. Ved valg af tillidsmænd, hvor mere end een kandidat er
bragt i forslag, foretages skriftlig afstemning efter dirigenternes
nærmere anvisning.

9. Senest 3 måneder efter den afholdte kongres udsendes til samtlige
delegerede, der har deltaget i kongressen, et referat af kongresforløb
m.m. i forkortet form - men indeholdende de beslutninger m.m., som
kongressen har truffet.

10. Efter Hovedbestyrelsens nærmere beslutning kan gæster og
personer med tilknytning til Forbunds-virksomheden uden stemmeret
deltage i kongressen.

§ 9. Ekstraordinær kongres
1. Ekstraordinær kongres afholdes, såfremt Hovedbestyrelsen beslutter
det, eller når kredse, der tilsammen udgør mindst halvdelen af
Forbundets medlemstal, kræver det. Et sådant krav fremsendes
skriftligt til Hovedbestyrelsen ledsaget af den dagsorden, som ønskes
behandlet. Hovedbestyrelsen er pligtig at foretage indkaldelse tidligst 1
måned og senest 3 måneder efter modtagelsen af kravet. Der indkaldes
med mindst 1 måneds varsel. Der kan kun behandles de på den
udsendte dagsorden optagne sager. Den ekstraordinære kongres er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte delegerede.
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§ 10. Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.
1. Under direkte ansvar over for kongressen påhviler det
Hovedbestyrelsen i alle forhold at varetage Forbundets almene
interesser, således som disse kan udledes af formålet med
Forbundsvirksomheden og hele dens målsætning. Hovedbestyrelsen
varetager følgende opgaver:

a) Fastsætter kontingent til Forbundet og regler om honorarer.
b) Godkender Forbundets regnskab og vælger den statsautoriserede
revision.
c) Træffer beslutning om ændringer i kredsstrukturen.
d) Træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jfr.
§ 11, stk. 2.
e) Drøfter Forbundets udvikling og udviklingsperspektiver på grundlag
af Forbundssekretariatets skriftlige redegørelse for Forbundets
aktiviteter i den forløbne periode.
f) Drøfter alle spørgsmål, som forelægges af Forretningsudvalget.

2. Fratræder Forbundsformanden indenfor de første år af valgperioden,
indkaldes til ekstraordinær kongres for valg af ny Forbundsformand.
Fratræder Forbundsformanden indenfor det sidste år af valgperioden,
fungerer næstformanden som forbundsformand i den resterende del af
valgperioden. Fratræder næstformanden i valgperioden, vælger
Hovedbestyrelsen en stedfortræder til at fungere i den resterende del af
perioden.

3. Hovedbestyrelsen består - ud over Forbundsformanden og
næstformanden - af kredsformændene. Ved kredsformandens forfald
repræsenteres kredsen af kredsens næstformand. Kredse med mindst
3000 medlemmer udpeger til Hovedbestyrelsen yderligere 1
kredsbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 2000 kredsmedlemmer ud over
de første 2999.

4. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes med simpelt flertal af de
fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er Forbundsformandens stemme
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afgørende. Hovedbestyrelsesmøder ledes af en af Hovedbestyrelsen
valgt dirigent. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og
indkaldes ordinært 2 gange årligt. Hovedbestyrelsen indkaldes
ekstraordinært, når Forbundsformanden skønner det nødvendigt, eller
når mindst 1/3 af Hovedbestyrelsesmedlemmerne fremsætter skriftlig
anmodning herom. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at personer med
tilknytning til Forbundsvirksomheden uden stemmeret kan deltage i
Hovedbestyrelsens møder. Umiddelbart efter møder i Hovedbestyrelsen
udarbejder Forbundssekretariatet et referat, som udsendes til
Hovedbestyrelsens medlemmer. Eventuel indsigelse over for referatet
skal meddeles inden 2 uger. I tilfælde af indsigelse træffer
Hovedbestyrelsen beslutning i sagen.

5. Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte et Forretningsudvalg. Ingen
vil kunne modtage valg til Forretningsudvalget, såfremt vedkommende
forud for valgperioden er fyldt 70 år. Forretningsudvalget varetager
inden for de af kongressen fastsatte rammer den løbende ledelse af
Forbundet. Forretningsudvalget er, jfr. dog stk. 1, berettiget til at træffe
alle for Forbundets virksomhed nødvendige beslutninger, herunder
fastlægge Forbundets årlige driftsbudget, føre forhandlinger med
myndigheder og organisationer, indgå aftaler og overenskomster,
ansætte og afskedige personale mv.

6. Forretningsudvalget udpeges, så det ud over Forbundsformanden,
der er formand, og næstformanden, består af: 2 medlemmer
repræsenterende kredsene i Hovedstadsregionen, 1 medlem
repræsenterende kredsene i Vest - og Sydsjælland samt Lolland-
Falster (Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt), 1 medlem
repræsenterende Fyn og Øerne (Fyns Amt), 1 medlem
repræsenterende kredsene i Nordjylland (Nordjyllands Amt, Viborg Amt)
1 medlem repræsenterende kredsene i Midtjylland (Århus Amt,
Ringkøbing Amt) samt 1 medlem repræsenterende kredsene i Syd - og
Sønderjylland (Ribe Amt, Vejle Amt, Sønderjyllands Amt).
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7. Forretningsudvalget indkaldes, når formanden skønner det
nødvendigt, eller et flertal af medlemmerne kræver det.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Udvalget træffer beslutning med simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Der
udfærdiges referat af udvalgets møder efter reglerne for
Hovedbestyrelsen.

8. Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg i det omfang, det findes
nødvendigt.

§ 11. Administration og forvaltning
1. Forbundsformanden repræsenterer Forbundet i alle forhold udadtil og
tegner Forbundsvirksomheden i alle sager, hvor ikke andet er angivet.

2. Beslutning i medfør af § 10, stk. 1, om køb, salg og pantsætning af
Forbundets faste ejendomme kan alene træffes af Hovedbestyrelsen
med ¾ flertal af de afgivne stemmer. Dokumenter, der udarbejdes i
forbindelse hermed, skal for at være bindende for Forbundet være
forsynet med underskrift af Forbundsformanden og mindst 4 andre
medlemmer af Forretningsudvalget.

3. Det påhviler Forretningsudvalget gennem fremsendelse af
beslutningsreferater at holde Hovedbestyrelsen orienteret om udvalgets
beslutninger og dispositioner. Det påhviler endvidere
Forretningsudvalget at orientere Hovedbestyrelsen om sager, som
skønnes at være af principiel eller vidtrækkende karakter.
Forretningsudvalget kan udsætte sin beslutning i disse sager, indtil
drøftelse i Hovedbestyrelsen har fundet sted, medmindre øjemedet
derved forspildes.

4. Medlemmer af Hovedbestyrelsen og de af kongressen valgte
revisorer kan ikke ansættes i funktionærstillinger inden for den samlede
Forbundsvirksomhed.
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§ 12. Rejseudgifter m.m.
1. Der udbetales rejsegodtgørelse for deltagelse i mødevirksomhed
inden for Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og udvalg af anden
karakter efter Hovedbestyrelsen nærmere beslutninger.

2. Der udbetales rejsegodtgørelse til de delegerede, som deltager i
Forbundets kongresser. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere
retningslinier herfor.

3. Hvor samarbejdet med beslægtede Forbund i udlandet tilsiger det,
træffer Forretningsudvalget beslutning om omfanget af Forbundets
repræsentation samt om dækning af befordrings- og opholdsudgifter
mv.

§ 13. Medlemsbladet
1. Formålet med udgivelsen af et medlemsblad er, at udbrede
kendskabet til havedyrkning, at give orientering om forhold af
organisatorisk betydning og derudover, at udbygge Forbundets kontakt
til medlemmerne.

2. Forbundsformanden er redaktør for bladet og dermed ansvarlig over
for presseloven.

3. Hovedbestyrelsen vælger ud af sin midte 1 medlem, der sammen
med Forbundsformanden og den til Forbundet knyttede konsulent
udgør bladets redaktionsudvalg.

§ 14 Regnskab og revision
1. Forbundets regnskabsår er kalenderåret.

2. Det påhviler Forretningsudvalget at forestå Forbundets
budgetlægning og regnskabsaflæggelse i det hele, og herunder drage
omsorg for aflæggelsen af et årsregnskab indeholdende en resultat- og
en statusopgørelse udarbejdet under omhyggelig hensyntagen til
tilstedeværende værdier og forpligtelser ledsaget af de specifikationer,
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som Hovedbestyrelsen måtte anse for værende nødvendige af hensyn
til regnskabets godkendelse.

3. Over for Hovedbestyrelsen er Forretningsudvalget endvidere pligtig,
at udarbejde løbende oversigter over budget og forbrug, for at
Hovedbestyrelsen derigennem kan være bedst mulig underrettet om
udviklingen inden for Forbundets økonomi, at afgive indstilling til
Hovedbestyrelsen om kontingent- fastsættelse m.m. for at denne i
overensstemmelse med vedtægtens § 6 stk. 1 kan foretage kontingent-
fastsættelse i så god tid som vel mulig af hensyn til kredsene og de
tilsluttede foreninger.

4. Over for Hovedbestyrelsen foretager Forretningsudvalget indstilling til
ansættelse af statsautoriseret revision som sammen med de to af
kongressen valgte revisorer foretager revisionen af Forbundets
samlede regnskabsaflæggelse. De to af kongressen valgte revisorer
samt 2 revisorsuppleanter vælges ud af kongressens midte for en
kongresperiode.

5. Den statsautoriserede revision tilrettelægger i samråd med de to af
kongressen valgte revisorer revisionsarbejdet. Til brug for
revisionsarbejdets gennemførelse kan revisor afkræve ethvert medlem
af Forretnings- udvalget skriftlige eller mundtlige oplysninger ligesom
revisor i det nævnte øjemed har adgang til Forbundets protokoller,
korrespondance og arkiv.

6. Revision af Forbundets regnskaber må afsluttes så betids, at
regnskabet i revideret stand og med revisionspåtegning kan forelægges
Hovedbestyrelsen til godkendelse inden udløbet af 1. halvår i det
efterfølgende regnskabsår. Senest en måned efter Hovedbestyrelsens
behandling af det reviderede regnskab, udsendes dette til kredsene
ledsaget af de bemærkninger, som regnskabet måtte have givet
anledning til fra revision og Hovedbestyrelse.
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7. Revisionsprotokollen skal sammen med Forbundets regnskaber for
en forløben 3-års regnskabs- periode udsendes til de delegerede i de
år, hvori kongres afholdes.

8. Sammen med meddelelsen om en af Hovedbestyrelsen foretagen
kontingentfastsættelse til landets kredse skal følge budgettet for den
periode, kontingentfastsættelsen vedrører.

§ 15. Vedtægtsændringer
1. Ændringer i Forbundets Vedtægt kan alene finde sted på en kongres
og iværksættes straks efter kongressens afslutning. For at være gyldig
skal ændringer vedtages af kongressen med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer.

§ 16. Forbundsvirksomhedens ophør
1. Kun kongressen kan træffe beslutning om Forbundsvirksomhedens
ophør.

2. For at være gyldig skal beslutningen træffes af 2 på hinanden
følgende kongresser, der afholdes med mindst 6 måneders mellemrum.

3. På hver af de afholdte kongresser skal beslutningen være truffet af
mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

4. Såfremt Forbundsvirksomheden bringes til ophør overgår Forbundets
midler til formål, der er i overensstemmelse med Forbundets formål jfr.
§ 2.

Vedtaget på kongressen 9. og 10. maj 2008 i København.
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Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i
kolonihaveområderne

1.
Når et medlem opsiges af foreningen eller selv bringer sit lejemål til
ophør, er medlemmet selvsagt berettiget til frit at medtage, hvad der af
personligt eje er på havelodden i form af bebyggelse m.m., når blot det
sker på en sådan måde, at det kollektive foreningsanlæg ikke derved
lider skade. I så fald er medlemmet erstatningsansvarlig.

2.
Et medlem skal imidlertid have ret til ved salg at overdrage bebyggelsen
samt anlæg og beplantning til den, lejemålet overdrages til. Dette under
forudsætning af, at bebyggelsen på salgstidspunktet opfylder gældende
forskrift for byggeri i området, at bebyggelsen samt anlæg og
beplantning forud for et salg gøres til genstand for en vurdering og
værdiansættelse, der udføres af nedsatte vurderingsudvalg, som har
opnået godkendelse til at fungere igennem den stedlige kreds, at
enhver handel afsluttes inden for rammerne af den foretagne vurdering
og værdiansættelse. Uanset dato for opsigelse eller ophævelse af
lejeaftalen hæfter det udtrædende medlem for enhver forfalden
pengeydelse til foreningen i form af haveleje m.m. til overdragelse til ny
lejer har fundet sted. Ved lejemålets overgang ved dødsfald til
slægtninge i op - og nedstigende linie, er der tale om overdragelse.

3.
Intet medlem kan optages uden bestyrelsens godkendelse, ligesom
handelen skal foregå med bestyrelsens medvirken.
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4.
Den vurdering og værdiansættelse, som forud for et salg vil være at
foretage, skal omfatte haveloddens anlæg og beplantning samt
bebyggelse inkl. nagelfast/tilpasset inventar. Sælger skal udarbejde
liste over det løsøre, som ønskes solgt. Herudover skal vurderes
løsøre, men her skal der alene ske et samlet skøn, og ikke en individuel
optælling af de enkelte genstande, Løsøre må dog max. udgøre 20 %
af den samlede maksimale værdiansættelse. Salg af bebyggelsen kan
ikke betinges af forpligtelse til samtidig køb af løsøre.

5.
Hvad havens anlæg og beplantning angår, er det alene havens
helhedsindtryk og ikke en individuel optælling af træer, buske og planter
med deraf følgende værdiansættelse. Værdiansættelsen skal omfatte
haveloddens størrelse i m² - dog fraregnet det bebyggede areal.
Følgende enhedspriser i 2002-kroner, er fastsat på basis af det
gennemsnitlige forbrugerprisindeks for året 2000, udgørende 100.
Enhedsprisen udgør rammen, indenfor hvilken enhver værdi ansættelse
skal foretages. Kolonihaver hvilende på en flerårig lejeaftale eller som
er varige. Helhedsindtryk ud fra orden, indhold og kvalitet.

Enhedspris i kroner pr. m².
0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 – 50 kr.

6.
For værdiansættelsen af en kolonihavebebyggelse, der udbydes til salg,
sammen med en overdragelse af lejemålet for havelodden, hvorpå den
står opført, gælder principielt, at den skal være udført i
overensstemmelse med de forskrifter, som er gældende for et sådant
byggeri, hvad enten de er kommet til udtryk gennem haveforeningens
vedtægt og ordensreglement, en byplanvedtægt, en lokalplan eller en
tinglyst deklaration lagt på området eller gennem en skriftlig lejeaftale
med det samlede haveareals udlejer. For tilstedeværende ildsteder og
skorstene samt afløb og afløbsinstallationer gælder, at disse skal være
udført i overensstemmelse med bygningsreglementet for det
pågældende område samt, hvad kommunen ellers måtte foreskrive
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herom. Hvor betydelige afvigelser i byggeriet er at konstatere, må det
sælgende medlem henvises til, før salg, at søge dispensation fra de
gældende bestemmelser ad de kanaler, der kan meddele dispensation -
om ønskes. Gives en sådan ikke, må byggeriet før salg tilpasses
forskrifterne. Værdiansættelsen, som skal finde sted, foretages under
iagttagelse af følgende bestemmelser:
a. Uanset bebyggelsens alder findes frem til dens nyværdi i 2002 kroner
- jfr. Bemærkningen herom i pkt. 4 - under anvendelse af omstående
enhedspriser pr. m². Og disse enhedspriser gøres, sammen med de i
pkt. 4 nævnte, til genstand for en pristalsregulering under anvendelse af
det allerede nævnte forbrugerindeks.

Enhedspris pr. m² bebygget areal
Hovedhus
Køkken:
Udhus:
Indvendig beklædning:
Isolering:
Terrasser udført på forsvarlig måde:
1) Lukket:
2) Overdækket:
Åben terrasse (Dokumenteret udgift):
Nagelfast/tilpasset inventar (dokumenteret udgift)
El installationer i lovlig stand pr. m2 hovedhus:
Gas installation i lovlig stand:
El-tilslutningsafgift (Aktuel udgift):
Vand-tilslutningsafgift (Aktuel udgift):
Stikledning (Dokumenteret dagspris):
Ildsted er og skorstene i lovlig udførelse
(Dokumenteret/skønnet udgift):
Afløb og afløbsinstallationer i lovlig
udførelse.(Dokumenteret udgift):
Bad / Toilet (Dokumenteret / sandsynliggjort udgift):
Solenergi, typegodkendt
(Dokumenteret/skønnet etableringsudgift)
Fundamenter (Dokumenteret /skønnet etableringsudgift):

2.630:,- kr.
375,- kr.

1.753,- kr.
877,- kr.

66,- kr.

2.057,- kr.
1.534,- kr.

kr.
kr.

300,- kr.
150,- kr.

kr.
kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
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Foranførte værdiansættelse i 2002-kroner er foretaget på baggrund af
det gennemsnitlige årlige forbrugerindeks for 2000 lig 100. Tilsvarende
indeks for 2001 lægges til grund for havesalg m.m. i 2003. For havesalg
i 2004 lægges indekset for 2002 til grund o.s.v. Om udsving i
forbrugerindekset vil foreningerne blive holdt underrettet ved
Forbundets foranstaltning, så snart indekset er udkommet fra Danmarks
Statistik, og der udsendes en omregningstabel for det kommende år.
Heraf følger, at en foretaget værdiansættelse kun er gyldig i det
kalenderår, i hvilken den er foretaget.

b. Der foretages en årlig nedskrivning efter saldometoden med 2 % om
året i 60 år. Herefter resterer scrapværdien.

c. Hvor hovedhus og/eller udhus fremtræder i en udførelse og
vedligeholdelse, der er ringere end en jævn god opførelse og
vedligeholdelse, foretages fradrag efter skøn, der i givet fald må
skriftligt begrundes af vurderingsudvalget.

d. Der kan gives tillæg for udokumenterede udgifter, hvor hovedhus og
/ eller udhus fremtræder i en helt ekstraordinært god
vedligeholdelsesstand samt hvor der er foretaget forbedringer, kan den
fremkomne værdiansættelse for bebyggelsen øges med et skønnet
tillæg i overensstemmelse med det udførte vedligeholdelses/
forbedringsarbejde. Dog gælder at tillæg af denne art ikke må overstige
30 % af bebyggelsens aktuelle værdi og skal skriftligt begrundes af
vurderingsudvalget.

e. Såfremt der foreligger dokumenterede udgifter til forbedringer / helt
ekstraordinær god vedligeholdelse, kan disse udgifter indgå som en del
af vurderingssummen. Den samlede vurdering for bebyggelsen, må dog
aldrig overstige nyprisen på bebyggelsen som den fremkommer efter
nærværende vurderingsregler. Der foretages en årlig nedskrivning af
udgiften efter saldometoden med 2 % om året i 60 år. Herefter resterer
scrapværdien.
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7.
Haveloddens samlede værdi, således som denne opgøres i salgsåret
udgør derefter:
1. Samlet maksimale værdiansættelse.
2. Havens foreningsmæssigværdi/andelsværdi.
3. Løsøre ifølge liste

8.
Såfremt der i foreningens hovedkontrakt med udlejer af det samlede
haveforeningsareal er fastsat andre bestemmelser for værdiansættelse
og dens behandling, kan disse tilsidesætte Forbundets regler.

9.
Ledelsen inden for en kreds lader nedsætte en ankeinstans, hvortil en
anke kan indbringes fra en forening eller et fratrædende medlem,
såfremt dette skønnes påkrævet. En sådan anke skal være fremsat
senest 14 dage efter modtagelse af vurderingen. Anken, som alene skal
dreje sig om den foretagne værdiansættelse, må fra et medlems side
indbringes for foreningen, der i så fald foretager det videre fornødne.
Ankeinstansens afgørelse vil være bindende for alle parter, som er
berørt deraf.
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Amtets miljøredegørelse fra 1992
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Endnu en gang,

Velkommen i Aabrinken, lad solen skinne,
fuglene synge og blomsterne blomstre.

Med venlig hilsen
Din bestyrelse
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