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Almindelige bestemmelser
Paragraf 1
Foreningens navn er Andelshaveforeningen Søndergården med hjemsted i Store Magleby
by under Dragør kommune. Adressen er A/H Søndergården, Bachersmindevej 5A, 2791
Dragør.
Foreningen er ejer af ejendommen matr. nr. 9 e Store Magleby by. Dragør kommune har
tinglyst lokalplan for det område, hvori ejendommen er beliggende; første gang den 23.
april 1985, nu lokalplan 18A, vedtaget i Dragør kommunalbestyrelse den 21. maj 2007.
Paragraf 2
Foreningens formål er
•

•

at administrere de på foreningens område udlagte haver på en så billig og
betryggende måde som mulig,
at forestå anlæggelse og vedligeholdelse af fælles anlæg og fælles udlagte
områder i form af veje, parkeringspladser, grønne områder mv.

Til fremme af foreningens formål og til varetagelse af foreningens og fællesskabets
interesser og tarv er ikke blot foreningen ved dennes bestyrelse, men også hvert enkelt
medlem forpligtet til nøje at iagttage og overholde lovgivningens bestemmelser i alle
henseender, herunder specielt bestemmelserne i den lovgivning, som lokalplan 18A
henviser til, samt respektere byggepligten på havelodderne, der ikke må henligge
ubebyggede.
Paragraf 3
Medlemmerne hæfter alene med deres andel for forpligtelser foreningen vedrørende.
Denne hæftelse påhviler et fratrædende medlem eller vedkommendes bo, indtil ny
godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.
Paragraf 4
Efter optagelse i foreningen udleveres et andelsbrev lydende på navn og adresse for det
pågældende medlem, underskrevet af den samlede bestyrelse. Ved udtræden af
foreningen overdrages andelsbrevet til tredjemand, når denne efter godkendelse er
optaget som medlem.
Et medlems kapitalindskud kan ikke gøres til genstand for udlæg, arrest, eller anden
retsforfølgning.
Et medlem eller tredjemand kan ikke tinglyse lån på matr. nr. 9 e, Store Magleby by.
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Medlemmerne
a. Medlemmernes optagelse
Paragraf 5
Alle nuværende og fremtidige andelshavere er forpligtet til at være medlem af A/H
Søndergården og skal ved indmeldelse betale et indskud samt beløb, der måtte opkræves
til dækning af fællesanlæg. Endvidere forpligter den enkelte andelshaver sig til at blive
tilmeldt betalingsservice.
Samtlige beløb, der betales i forbindelse med overdragelsen, skal godkendes af
bestyrelsen, der fastsætter den maksimale pris for andelen. Herudover kan der forhandles
om et tillæg på en procentdel af husets værdi for løsøre. Bestyrelsen udfærdiger et
overdragelsesdokument, der underskrives af køber(ne), sælger(ne) og bestyrelsen.
Paragraf 6
Som medlem af foreningen, jf. § 5, kan kun optages personer, der er myndige og har
rådighed over eget bo, har fast bopæl, og som i øvrigt kan godkendes af bestyrelsen.
Såfremt bestyrelsen ikke kan godkende en person som medlem, skal en skriftlig
begrundelse herfor gives senest tre uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig
meddelelse om, hvem der indstilles som nyt medlem.
Paragraf 7
Der gælder særskilt medlemskab i foreningen for hver have. Ingen kan derfor optages som
medlem af foreningen, medmindre vedkommende kan overtage en have fra et medlem,
der ønsker at udtræde af foreningen. Flere haver kan ikke slås sammen, og et medlem
kan kun eje eller være medejer af én andel.
Paragraf 8
Et medlemskab er bindende fra datoen for optagelse og indtil udtræden af foreningen kan
finde sted ved havens overdragelse til tredjemand eller ved opsigelse af foreningen.
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b. Medlemmernes rettigheder
Paragraf 9
Som medlem af foreningen har man brugsret til den overtagne havelod. I denne brugsret
kan der ikke fra foreningens side foretages noget indgreb, så længe den pågældende som
medlem opfylder de forpligtelser, man i kraft af medlemskabet har påtaget sig gennem
disse vedtægters bestemmelser, de af generalforsamlingen vedtagne ordensregler og de
indgåede økonomiske aftaler.
Fremleje eller –lån af det til andelen knyttede havelod kan kun ske med bestyrelsens
tilladelse. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremleje- eller fremlåntageren og
betingelserne herfor. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for fremleje eller
–lån i ordensreglementet.
c. Medlemmernes forpligtelser
Paragraf 10 A
a)
Medlemmerne er forpligtet til at efterkomme enhver af generalforsamlingen
eller bestyrelsen taget beslutning, som vedrører reguleringen af foreningens
fælles interesser, herunder beslutninger om bebyggelse og beplantning m.v.
såvel på fællesområder som på de enkelte havelodder.
b)

De enkelte havelodder må ikke beplantes på en sådan måde, at det kan
skade fællesarealer, herunder veje, fællesanlæg og fælles installationer,
herunder dræn og kloak, og andres havelodder. Dette gælder såvel
beplantningens rodnet som de dele af beplantningen, der er over jorden.

c)

Bestyrelsen/generalforsamlingen kan træffe afgørelse om, at beplantning,
herunder allerede eksisterende træer og anden beplantning, i strid med pkt.
b) skal fjernes på andelshaverens regning.

d)

Omkostninger i forbindelse med udbedring af skader på fællesarealer,
herunder kloak, forsynings- eller drænledninger eller asfaltbelægning på vej,
forvoldt af træer på haveloddet, vil blive pålagt det pågældende medlem.

e)

En andelshaver er berettiget til efter begæring at få forelagt en
bestyrelsesbeslutning i henhold til pkt. c), der vedrører den pågældendes
havelod, for generalforsamlingen.

f)

Det er ikke tilladt at installere brændeovne hverken i bygninger eller på
havelodderne.

Paragraf 10
Til foreningens formål og administration betales følgende ydelser:
a.

Et indmeldelsesgebyr, som fastsættes af generalforsamlingen. Gebyret
tilbagebetales ikke ved udtræden af foreningen eller ved opsigelse.
Indtræffer dødsfald, er den afdødes legale arvinger i lige linje dog berettiget
til at overtage haven (efter lovliggørelse ifølge lokalplanens bestemmelser)
og fortsætte medlemskabet uden betaling af nyt indmeldelsesgebyr, dog kun
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såfremt man ikke i forvejen er medlem. Tilsvarende gælder ved ophævelse
af samliv mellem ægtefæller eller samboende for den af parterne, der efter
deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til andelen.
b.

Et kontingent til dækning af foreningens almindelige driftsudgifter.
Størrelsen og betalingsmåden fastsættes af generalforsamlingen.

Paragraf 11
Til sikkerhed for skadesløs betaling af, hvad et medlem til enhver tid måtte være foreningen
skyldig – herunder renter, bøder og omkostninger – har foreningen tilbageholdelsesret og
sikkerhed i andelsbeviset, bygninger og beplantninger hos det pågældende medlem.
Paragraf 12
Flytning og/eller transport af medlemmernes huse må ikke finde sted uden bestyrelsens
samtykke. Eventuelle skader, forvoldt ved transport, skal dækkes af det pågældende
medlem.
Paragraf 13
Bestyrelsen kan give et medlem, som ikke overholder de ham påhvilende forpligtelser i
henhold til lovgivning, lokalplan 18A for kolonihaveområdet A/H Søndergården, denne
vedtægt og/eller ordensregler, der er vedtaget af A/H Søndergårdens generalforsamling,
jf. denne vedtægt, til at holde sin have, hus, vejareal og lign. i orden, eller som for øvrigt
ikke overholder sine forpligtelser, herunder forpligtelser til at efterleve
bestyrelsens/generalforsamlingens beslutning i henhold til § 10 A, skriftligt pålæg om inden
14 dage at sørge for, at forholdet bringes i orden.
Undlader et medlem af foreningen at efterkomme et sådant pålæg, kan bestyrelsen lade
den pågældende forpligtelse udføre for medlemmets regning og kræve udgiften godtgjort
hos medlemmet. Betales beløbet ikke, sidestilles dette med udeblivelse af
medlemskontingent og kan medføre opsigelse af foreningen og dermed udsættelse af
havelodden.
Såfremt et medlem, dennes husstand eller gæster ikke overholder foreningens vedtægter
og ordensreglement eller undlader at efterkomme et pålæg fra bestyrelsen, medfører dette
en advarsel og i gentagelsestilfælde en bøde, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Medlemmer, som gentagne gange overtræder deres forpligtelser, herunder
ordensreglementet, kan af bestyrelsen skriftligt opsiges med en måneds varsel til den 1. i
en måned. Herefter skal bestyrelsen sørge for, at andelen bliver solgt bedst muligt (dog
maksimalt til bestyrelsens vurderingspris) inden for en rimelig tidsfrist, jfr. nærmere
bestemmelser herom i ordensreglementet.
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I de tilfælde, hvor bestyrelsen således har givet et medlem pålæg, meddelt en opsigelse
eller afslået et medlems begæring, kan det pågældende medlem forlange spørgsmålet
indbragt for den ordinære generalforsamling, såfremt denne holdes, inden den af
bestyrelsen givne frist udløber, og ellers for en ekstraordinær generalforsamling, såfremt
betingelserne for afholdelse af en sådan i øvrigt er til stede, jfr. paragraf 18.
Generalforsamlingen behandler sagen og træffer den endelige afgørelse i denne.
Et opsagt medlem kan ikke senere optages som medlem af foreningen.
Paragraf 14
Et opsagt medlem er pligtigt til at aflevere sit andelsbrev til bestyrelsen og fraflytte haven
medtagende sine personlige ejendele senest 14 dage efter opsigelsen. Såfremt det
opsagte medlem ikke efterkommer denne bestemmelse, kan bestyrelsen lade det opsagte
medlems indbo mv. fjerne for medlemmets regning og/eller lade andelsbrevet mortificere.
Den pågældende er pligtig til at lade bebyggelsen og beplantning forblive urørt, indtil
mellemværendet med foreningen er endeligt opgjort og aftale om dets afvikling er indgået.
Hvor forening og det opsagte medlem er enige om vilkårene for medlemskabets ophør,
skal den økonomiske afvikling og mellemværendet være afsluttet senest tre måneder efter
opsigelsen. Kan foreningen og det opsagte medlem ikke blive enige om vilkårene, gælder
de af bestyrelsen fastsatte vilkår, og medlemmet henvises til at føre sagen ved
domstolene.
Paragraf 15
Bortkomne andelsbeviser (eller af bestyrelsen annullerede andelsbeviser, jfr. paragraf 14)
kan – idet omkostningerne herfor påhviler det pågældende medlem – mortificeres uden
dom efter de regler, der gælder for mortifikation af bortkomne aktier, der ikke er
omsætningspapirer.
Generalforsamlingen
Paragraf 16
Generalforsamlingen – den ordinære såvel som den ekstraordinære – har inden for de
grænser, der følger af lovgivningen og almindelig retspraksis, den højeste myndighed i alle
foreningens anliggender.
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Paragraf 17
Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned og indkaldes med mindst 14 dages
skriftlig varsel. Indkaldelsen skal indeholde skriftlig beretning samt dagsorden med mindst
følgende punkter:
a.

Valg af dirigent.

b.

Bestyrelsens beretning.

c.

Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt
godkendelse af årsregnskabet.

d.

Indkomne forslag.

e.

Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel
regulering af medlemskontingentet.

f.

Valg til bestyrelsen mv.

g.

Valg af revisorer.

h.

Eventuelt.

Paragraf 18
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:
−
−

Når et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller
når mindst 40 medlemmer skriftligt andrager derom og angiver det eller de
emner, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal i så tilfælde indkaldes af bestyrelsen senest
otte dage efter begæringens modtagelse. 80 procent af indkalderne skal være mødt, for at
generalforsamlingen er lovlig.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Paragraf 19
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal (skriftligt) være formanden i
hænde senest det antal dage før generalforsamlingen, der fremgår af indkaldelsen.
Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt det enten er nævnt i
indkaldelsen, eller andelshaverne er gjort bekendt med, at det kommer til behandling ved
opslag senest fire dage før generalforsamlingen.
Paragraf 20
a)
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og afgør selv spørgsmålet om
sin gyldighed. Det påhviler dirigenten, inden forhandlingerne begynder, at
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opfordre dem, der har indsigelse at gøre mod den formelle gyldighed, til
straks at fremkomme med denne.
b)

Hver andel har én stemme. En andelshaver kan udstede fuldmagt til at lade
sig repræsentere på generalforsamlingen.

c)

En andelshaver kan give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myndig
nærtstående, der har folkeregisteradresse fælles med andelshaveren, eller
til en anden andelshaver eller til bestyrelsen med henblik på, at
bemyndigede kan udøve stemmeretten for det fuldmagtsudstedende
medlem på en generalforsamling. Udøvelse af stemmeretten i henhold til
fuldmagt kan kun ske i forbindelse med generalforsamlingens behandling af
indkomne
forslag
til
generalforsamlingen.
En andelshaver kan maksimalt overdrages 5 fuldmagter med henblik på
stemmeudøvning
på
en
generalforsamling.
Et medlem kan også udstede fuldmagt til bestyrelsen, således at et flertal af
bestyrelsens medlemmer afgør, hvorledes der ved varetagelse af
fuldmagtsudstederens interesser skal stemmes i forbindelse med de
indkomne forslag til generalforsamlingen.

Referat af det på generalforsamlingen passerede og besluttede skal godkendes og
underskrives af dirigenten og formanden, og tilstilles andelshaverne snarest muligt efter
generalforsamlingens afholdelse.
Paragraf 21
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de
repræsenterede medlemmer, med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.
Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når
mindst fem procent af de repræsenterede medlemmer måtte kræve det, eller når
bestyrelsen måtte ønske det, samt til vedtagelse af vedtægtsændringer.
Paragraf 22
Til beslutninger vedrørende:
a.

Optagelse af lån kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

b.

Vedtægtsændringer kræves 2/3 af de repræsenterede medlemmers stemmer, dog således, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer skal være
repræsenteret på generalforsamlingen. Har et mindre antal været
repræsenteret, skal sagen forelægges en ny generalforsamling, der
indkaldes i henhold til vedtægternes paragraf 18. På denne
generalforsamling afgøres sagen ved simpel stemmeflerhed, uanset de
repræsenterede medlemmers antal.

c.

Foreningens ophævelse kræver, at mindst 9/10 af samtlige medlemmer
stemmer derfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der
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afholdes med mindst tre og højest fem ugers mellemrum. En
generalforsamling om foreningens opløsning indkaldes efter samme regler
gældende for den ordinære generalforsamling. En generalforsamling, der
endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger tillige en eller flere
likvidatorer til at realisere foreningens aktiver og afvikle samtlige dens
forpligtelser. Et herefter fremkommet overskud fordeles ligeligt blandt
foreningens medlemmer på ophørstidspunktet.
Bestyrelsen
Paragraf 23
Foreningens almindelige repræsentation og ledelse af den daglige drift påhviler
bestyrelsen, der består af syv medlemmer og maksimum tre suppleanter valgt blandt
foreningens medlemmer, jf. §§ 6, 7 og 8, på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesesmedlemmer vælges for en periode på to år.
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens de øvrige
bestyrelsesmedlemmer selv fordeler forretningerne mellem sig. Formand og tre
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er
på valg i lige år. Genvalg kan finde sted.
Suppleanter vælges for en periode på et år. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen kan vælge en advokat til som administrator at forestå
haveforeningens almindelige og juridiske forvaltning.
Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere
aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser. Såfremt generalforsamlingen
ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen haveforeningens administration.
Paragraf 24
Formanden står i spidsen for bestyrelsen og fører forsædet i bestyrelsesmøderne, som
afholdes, når han eller to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Et evt. mindretal har krav på – såfremt det ønskes – at få
dets synspunkter anført i referatet af bestyrelsesmødet.
Paragraf 25
Sekretæren udfærdiger alle skrivelser, bekendtgørelser mv., samt – såfremt formandens
eller den samlede bestyrelses underskrift ikke er fornøden – underskriver disse.
Sekretæren udarbejder endvidere referater af bestyrelsesmøderne, der udsendes til
bestyrelsesmedlemmerne og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
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Paragraf 26
Kassereren skal forestå foreningens regnskab og bogholderi, herunder en opgørelse over
mellemværendet med hvert enkelt medlem.
Kassereren skal til bestyrelsen udarbejde kvartalsvise regnskabsoversigter.
Kassereren er pligtig til at forelægge alle udbetalingsbilag til formandens underskrift.
Formanden kan til enhver tid indkalde revisorerne til uanmeldt kasseeftersyn. Kassereren
skal forelægge bestyrelsen alle restancesager, hvorefter denne tager stilling til sagernes
videre behandling.
Paragraf 27
Bortset fra en mindre kassebeholdning hos formanden og/eller kassereren og foreningens
GiroBank-konto skal foreningens overskydende likviditet indsættes på særskilte konti i
pengeinstitutter, fra hvilke konti der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra
formand og kasserer i forening eller eventuel administrator.
Foreningens likvide beholdning fordeles på konti i flere pengeinstitutter, således at
foreningens indestående beløb i ét pengeinstitut til enhver tid er mindre end det i
lovgivningen fastsatte maksimum for erstatning fra indskydergarantiordningen.
Generalforsamlingen kan dog give bestyrelsen mulighed for om muligt at opnå en bedre
forrentning af en del af foreningens formue ved at placere et maksimalt (af
generalforsamlingen fastsat) beløb i statsobligationer.
Paragraf 28
Foreningens regnskabsår er kalenderåret (fra den 1. januar til den 31. december).
Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til evt. værdipapirer og
forpligtelser. Årsregnskabet mv. aflægges i øvrigt i overensstemmelse med god
regnskabsskik og skal altid udvise foreningens sande stilling efter bestyrelsens bedste
skøn.
Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabets ordentlige aflæggelse, og for at det afgives til
revision inden hvert års 1. februar.
Årets resultat reguleres over egenkapitalen.
Paragraf 29
Sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen udsende
foreningens reviderede årsregnskab til samtlige medlemmer. Bestyrelsen skal endvidere
udarbejde foreningens årlige budget, som skal forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
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Paragraf 30
Bestyrelsen kan fastsætte et rimeligt vederlag for udført arbejde for foreningen.

Revision
Paragraf 31
Generalforsamlingen vælger de personer, der skal foretage revision af foreningens
regnskaber mv. således:
−

−

Blandt medlemmerne vælges to revisorer. Valget foretages således, at der
vælges en medlems-revisor hvert år for en toårig periode.
Der kan som ekstern revisor vælges en statsautoriseret eller registreret
revisor som supplement til valget af medlems-revisorer.

De valgte revisorer skal foretage normal forsvarlig revision og skal herunder nøje
gennemgå det aflagte regnskab, der sammenholdes med de løbende optegnelser på edb/i
bøger, og med bilag og beholdninger.
De valgte revisorer påser endvidere den daglige bogførings/edb-registrerings pålidelighed
og overvåger, at generalforsamlingens beslutninger vedr. regnskaber efterleves.
De valgte revisorer er pligtige til at aflevere det reviderede regnskab til bestyrelsen senest
1. marts. De valgte revisorer er berettiget til at forlange forelagt alle nødvendige
oplysninger og bevisligheder uden hensyn til, hos hvilken foreningsmyndighed de beror.
De valgte revisorer indfører for hver gang, de har revideret, deres bemærkninger i en
revisionsprotokol, som forelægges på det førstkommende bestyrelsesmøde og
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
-----------------------------------------------------------------------Note
Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 13. august 1995,
som ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamlinger den 10. august 2008, den
2. august 2009 og den 8. august 2010.
Tillæg byggevedtægter vedtaget ekstraordinær generalforsamling den 8.maj 2014.
Tilføjet paragraf 10A: f) vedtaget ekstraordinær generalforsamling den 9.juni 2016.
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Interne byggevedtægter.
Tillæg til Vedtægter for A/H Søndergården St.Magleby August 2008.
Byggevedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 8.maj 2014.
Ændring til byggevedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 10. august 2017.
Disse byggevedtægter er supplement til lokalplan 18A.

1

2

Hvis der bygges andet end symmetrisk saddeltag 4,5m til tagryg jft:. Lokalplan 18A, se ill. side 8,
må kolonihavehusets maksimale højde ikke overstige 3,5m fra terræn til rygning. Dette gælder
f.eks. asymmetrisk saddeltag, mansardtag, fladt tag og københavnertag.
Der må max. etableres en hems på 4,5kvm og der skal på byggetegningerne vises en snittegning
som viser indvendig højde og konstruktions opbygning. Kviste på tag er ikke tilladt.

3

Såfremt bestyrelsen skønner, der er behov for en faglig konsulent i en konkret byggesag, kan
bestyrelsen rekvirere en byggesagkyndig for at afklare evt. tvist. Salær betales af
byggeansøgeren. Begrundelse: Der bygges stadig flere nye huse i A/H Søndergården og der kan
opstå interesse- / tolkningskonflikt mellem bygherre og byggeudvalg og derfor kan der være god
grund til at benytte sig af professionel assistance.

4

Påbegyndt byggeri skal udvendigt være afsluttet indenfor 1 år fra byggegodkendelsen.
Overskrides denne frist skal bygherre fremsende ny byggeansøgning. Såfremt væsentlige grunde
f.eks. sygdom eller lignede, kan der søges dispensation.

5

Søndergårdens medlemmer skal i øvrigt følge lokalplan 18A samt foreningens vedtægter.
Såfremt dette ikke overholdes kan bestyrelsen pålægge bygherre at stoppe arbejdet.
Medfølgende omkostninger påhviler alene bygherre/byggeansøger.

6

Tårne, spir og lignende specielle bygningsdele, jft. Lokalplan 18A afs. 7.3, må ikke bygges som
udsigtstårne, hvorfra der gives indsigt til andre haver.

7

Når byggeri er færdigt, skal foreningens bestyrelse have besked. Bestyrelsen vil herefter foretage
en besigtigelse af bebyggelsen, for at sikre, at de godkendte tegninger er overholdt.
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