
 

 

 

 

 

TALEPAPIR  
 

Vedr. til behandling på Kolonihaveforbundets kongres – september 2022 

 

Motivering: 

Forslaget som A/H Søndergården fremsætter udspringer af, at A/H Søndergården har udmeldt sig 

af Kolonihaveforbundet i overensstemmelse med vedtægternes regler.  

Årsagen til udmeldelsen var flerleddet. 

A/H Søndergården som er en andelshaveforening, dvs. en forening, som selv ejer grunden, ikke 

føler sig tilrette i Kolonihaveforbundet, der primært har sit sigte mod foreninger på lejet grund.  

A/H Søndergården finder således ikke, at Kolonihaveforbundet er det rette forbund i forhold til 

de specielle behov, som en andelshaveforening har.  

Når der henses til, at kontingentet til kredsen og forbundet for A/H Søndergården beløber sig til 

ca. kr. 130.000 årligt, er dette motivation nok for A/H Søndergården til en udmeldelse. En post på 

kr. 130.000 i et i forvejen presset budget er naturligvis ikke acceptabelt, når man ikke andelshaver 

reelt ser værdi i medlemskabet. 

Onde tunger har fremført, at A/H Søndergården blot ønsker en udmeldelse af Kolonihaveforbun-

det for at ”score” kassen på en forhøjet prissætning af kolonihaverne.  

Intet kunne være længere fra sandheden! 

A/H Søndergården ønsker rigtig nok at fastsætte egne regler i forhold til vurdering af koloniha-

verne. Der er stort et ønske om at kunne sikre mod, at den enkelte andelshaver taber penge på at 

forbedre sin kolonihave. Det er desværre situationen i dag, at det ikke kan betale sig at foretage 

forbedringer af bygningerne i kolonihaven, således at disse lever op til nutidens krav.  

Kolonihaveforbundets regler blokerer – efter A/H Søndergårdens opfattelse – for en ønskelig ud-

vikling af kolonihaverne, således at disse ikke forslummer uden at ejerne er motiverede for at ved-

ligeholdelse og forbedre bygningerne. Det er muligt, at der arbejdes på en ændring i 
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Kolonihaveforbundets regi, men desværre går dette arbejde for langsomt og vil efter al sandsynlig-

hed ikke tage højde for de særlige forhold for andelshaverne. 

Derimod ønsker A/H Søndergården ikke at skabe en velhavergetto eller lignende. Formålet med 

udmeldelsen er at sikre en smidig udvikling af området, hvor medlemmer samtidig sikres mod at 

stå med et tab, hvis livets udvikling måtte gøre, at man er nødsaget til at afhænge kolonihaven, 

eksempelvis i forbindelse med død, skilsmisse eller lignende. 

Derfor har A/H Søndergården truffet beslutning om udmeldelse af Kolonihaveforbundet. 

Det har været en langvarig proces, idet vedtægternes regler klogelig sikrer mod, at en udmeldelse 

”kuppes igennem”.  

Der er således krav om at 2/3 af haveforeningens antal giver personligt fremmøde på generalfor-

samlingen og at mindst 3/4 stemmer for en udmeldelse. Der kan i den forbindelse ikke stemmes 

med fuldmagt, hvorfor medlemmer skal være tilstede. Herudover skal Kolonihaveforbundet og 

den lokale kreds have ret til at repræsentere sig på generalforsamlingen. 

Alle disse krav blev opfyldt i forbindelse med A/H Søndergårdens udmeldelse, og foreningen er 

således ifølge vedtægterne udmeldt. 

Udmeldelsen var et smukt eksempel på medlemsdemokrati. Efter en lang proces og en indgående 

drøftelse på generalforsamlingen valgte et overvældende flertal på 85% at stemme for udmeldelse.  

Herved burde medlemsdemokratiet have talt. A/H Søndergården er udmeldt af Kolonihavefor-

eningen efter forbundet regler. Her slutter historien dog ikke. 

På A/H Søndergårdens ejendom og ejendommene ejet flere andre andelshaveforeninger, er der 

tinglyst servitutbestemmelser, som giver Kolonihaveforbundet en vetoret til at hindre foreninger-

nes udmeldelse af Kolonihaveforbundet.  

Denne historisk begrundede vetoret indebærer, at Kolonihaveforbundet kan hindre en forenings 

udmeldelse, selvom udmeldelsen er besluttet af foreningen i overensstemmelse med Kolonihave-

forbundets vedtægtsbestemmelser om udmeldelse.  

Vetoretten var formentlig velbegrundet i sin tid, men fremstår i dag som et fortidslevn fra koloni-

havernes oprettelse og er ude af tråd med nutidens opfattelse af medlemskab i en demokratisk 

forening som Kolonihaveforbundet. 

Vetoretten udgør – hvis den udnyttes af Kolonihaveforbundet – et stavnsbånd. A/H Søndergården 

vil – hvis vetoretten udnyttes – ikke have sin frie bestemmelsesret i forhold til medlemskab, men 

vil være tvangsmæssigt medlem af Kolonihaveforbundet. 
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En sådan situation er naturligvis utilfredsstillende, ikke blot for A/H Søndergården men også for 

Kolonihaveforbundet. Kolonihaveforbundet vil således have medlemmer, som absolut ikke har 

nogen interesse i medlemskabet, hvilket er ude af trit med, hvordan man ser et foreningsdemokrati 

anno 2022. 

Kolonihaveforbundet udfolder et stort og prisværdigt arbejde indenfor kolonihaver på lejet grund. 

Foreningens sigte bør være, at medlemskabet bliver et aktivt tilvalg af medlemmerne, således at 

foreningens arbejde nyder almindelig støtte blandt medlemmer. Omvendt bør medlemmer, som i 

øvrigt udmelder sig via vedtægtens regler herom, ligeledes blive respekteret, idet der eller bliver tale 

om medlemskaber på 1. og 2. klasse, hvor 2. klasses medlemmer savner den demokratiske ret til 

udmeldelse. 

A/H Søndergårdens forslaget vil indebære, at medlemskab for de berørte foreninger blive et aktivt 

tilvalg og ikke et stavnsbånd, som er vanskeligt foreneligt med de demokratiske værdier Koloniha-

veforbundet bygger på. 

En manglende udøvelse af vetoretten for Kolonihaveforbundet følger den samfundsudvikling, som 

er sket siden kolonihavernes oprettelse, hvor eksempelvis eksklusivaftaler på det kollektive arbejds-

område heller ikke længere er lovlige eller acceptable. 

Af hensyn til det demokratiske sindelag og fællesskab, som er Kolonihaveforbundet grundfunda-

ment, vil en manglende udøvelse og fjernelse af vetoretten være den fremtidssikre vej for et for-

bund som Kolonihaveforbundet, således at ”tvangsbundne” medlemmer med tilhørende kontin-

gentbetalinger ikke bliver en sovepude for foreningen. 

Derfor håber A/H Søndergården, at Kongressen vil udvise velvilje til forslaget og derved under-

strege, at Kolonihaveforbundet er en demokratisk forening, som respekterer de enkelte medlem-

mers frie valg. 

 

 

 


