VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOLKEHAVER I FARUM
§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Folkehaver i Farum er stiftet den 18. juni 2013 og har hjemsted i Furesø Kommune.
§ 2 Formål
Folkehaver er et borgerinitiativ, der søger at etablere grønne byrum gennem nye fællesskaber.
Initiativet tager udgangspunkt i den tidligere sportsplads ved siden af den nu lukkede Bybækskole.
Målet er at etablere en række runde haver, som vil kunne danne både private haverum og et nyt
rekreativt parkrum. En fjerdedel af Farums borgere bor i lejligheder uden adgang til have, og derfor
vil projektet give mange en unik lejlighed til at dyrke glæden ved haveliv.
§ 3 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Et medlem er forpligtet til at overholde
foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. Haven kan først
tages i brug, når kontingentet er betalt, og der er betalt et depositum på 150 kr. for nøgler til vandlås og redskabskasser.
§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. En have kan ikke overdrages til andre uden
bestyrelsens godkendelse.
Ved udmeldelse afleveres nøgler til vandlås og redskabskasser, of depositum på 150 kr.
tilbagebetales.
§ 6 Kontingent
1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
2. Det årlige kontingent for medlemmer med have er for 2014 kr. henholdsvis 100 kr., 200 kr. og
300 kr. Det årlige kontingent for medlemmer uden have er kr. 50. Kontingentet skal være betalt
senest 1. marts. Det er en forudsætning for brug af haven, at årets kontingent er betalt, ellers kan
bestyrelsen inddrage brugsretten til haven.
§ 7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel
ved opslag på biblioteket og skriftlig besked pr. brev eller mail til medlemmerne.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag,
fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at
dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved
personligt fremmøde eller ved fuldmagt.
§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8, Valg af næstformand.
9. Valg af kasserer.
10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
11. Valg af revisor.
12. Eventuelt.
§ 9 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent.
2. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
3. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at
vedkommende vil modtage valg til foreslåede post.
4. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
5. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og
underskrives af dirigenten.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt
angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser
som for den ordinære generalforsamling.
§ 11 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver.
2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden
eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
4. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
5. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere ét medlem og
vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
6. Bestyrelsen udarbejder ordensregler for brug af området.
7. Bestyrelsen nummererer haverne og står for tildeling af haver til de enkelte medlemmer.
8. Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer og repræsentanter for relevante foreninger, der
samarbejdes med.
§ 12 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 15. januar fremlægge regnskab
for det foregående år til revisoren. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet
udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.
§ 13 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år
i januar måned gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er
regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de
afgivne stemmer er for forslaget.
§ 15 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele
af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/
almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.
Folkehaverne må betragtes som en midlertidig brug af Bybækgrunden. Såfremt kommunen
beslutter at anvende grunden med den tidligere sportsplads til andet formål, skal foreningen
opløses.
Ovennævnte vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 18.06.2013.

