
 

                                  HF HØJVÆNGE 

 Ågerupvej 100, 2750 Ballerup – Tlf. 44 65 09 51 
 Link: www.hojvange.dk   Mail: hojvange@gmail.com  

 

 

 
Ballerup, 27. okt 2020 

Kære medlemmer, 
 
Bestyrelsen har valgt at udskyde årets generalforsamling til 2021. En stor beslutning som 
fordrer en nærmere redegørelse. 
 
Mulighederne: 
Digital Generalforsamling: 
Kan ikke lade sig gøre, da det er ulovligt hvis det ikke særskilt står som mulighed i 
vedtægterne. 
Derudover ville det (pga. aldersfordelingen i foreningen) blive udemokratisk. Der ville 
desuden være stor risiko for tekniske/praktiske udfordringer ved denne mødeform. 
 
Udendørs Generalforsamling: 
Det vil kræve et egnet sted med strøm, nærliggende Corona-sikrede toiletforanstaltninger, 
leje af borde, stole, scene, lydanlæg, opstilling af udendørs projekter mm. 
Det ville være enormt udfordrende og omkostningstungt at organisere, måske endda slet 
ikke muligt. Dertil er risikoen for aflysning grundet vejrforhold en væsentlig faktor til at 
denne løsning vil være uholdbar. 
 
Indendørs Generalforsamling: 
Myndighedernes krav: 

• 2kvm pr deltager (der anbefales 4kvm til private arrangementer) 

• Man skal kunne holde 1m afstand hele tiden 

• Ingen servering 

• Ingen køer (hverken ved toiletter eller ved indgang/udgang) 

• Pile på gulve og info-plakater på væggene 

• Max 500prs (primært siddende) 

• Løbende rengøring/afspritning af toiletter, håndtag, mikrofon m.m.  

• Personale til at sørge for at retningslinjerne bliver overholdt. 

 
Øvrige faktorer: 

• Generalforsamlingen vil, afhængigt af tilgængelige brugbare lokaler, tidligst kunne afholdes ultimo 
okt./primo nov. (planlægning + forsendelse af invitation + indkaldelsesfrist) 

• Da der for nyligt har været både svingende smittetryk og nu stigende smittetryk (med 
dertilhørende udvidelse af diverse restriktioner fra regeringens side), må man påregne en risiko for 
at skulle udskyde igen, pga. evt. skærpede Corona-restriktioner. Til april, må vi formode at der er en 
mere stabil og afklaret situation, hvor denne risiko er meget mindre.  

• Mange medlemmer er i risikogruppen (alder/helbred). Hvis disse medlemmer de facto er forhindret 
deltagelse, risikerer vi, at GF er udemokratisk. 

• At finde et ledigt lokale til rimelig pris hvor myndighedernes krav kan overholdes er ikke let. 
(Tapeten er godkendt til 200 siddende gæster under normale forhold), cykelarenaen koster fx 
23.000kr. 
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• En aflysning vil med stor sandsynlighed koste min. 25.000kr i lokaleleje, print og forsendelse af 
invitationer mm. Det vil med stor sandsynlighed også koste meget spildt arbejde (detaljeret 
planlægning af overholdelse af Corona-regler for det specifikke lokale). 

• GF 2021 er primo april. Derfor vil udskydelsen være på ca 5 måneder. Perioden har mindre 
aktivitet, da vi er uden for havesæsonen.  

• Restriktioner vil både gøre GF dyrere og fylde den med ventetid til rengøring og kø. 

• Hvis vi udskyder dette års GF til næste års GF skal alle forslag fra i år, selvfølgelig med og 
regnskabet for i år skal selvfølgelig godkendes ved denne ”dobbelte” GF. Ingen punkter annulleres! 

• 6 ud af 7 foreninger i kredsen (Brøndgården, Rønhøjgård, Tjørnebjerg, Stuvehøjgård, Kildegården, 
Højvænge) har udskudt på ubestemt tid eller til 2021. Den sidste, Hestholm, nåede at afholde inden 
Corona-lockdown 11.marts. 

 
Beslutningen: 
Der findes både principper og vedtægter der påbyder afholdelse, men samtidigt 
ekstraordinære omstændigheder der taler for en udskydelse. Bestyrelsen har vejet disse 
op mod hinanden  
velvidende, at det er bestyrelsen der står med ansvaret for beslutningen og evt. 
utilfredshed. Det gælder både utilfredshed der kan være over udskydelsen og for at nogle 
folk i risikogruppen kan være utilfredse med at føle sig skubbet ud af demokratiet, hvis vi 
valgte at gennemføre GF i nær fremtid. Det gælder også ansvaret for, hvis medlemmer 
blev smittet til GF og de smittekæder dette kunne føre til. Når vi holder alle muligheder og 
faktorer op imod hinanden, mener vi, at den korrekte (og også ærgerlige) beslutning er at 
udskyde. 
Dette vil selvfølgelig, som tidligere nævnt, betyde, at vi, primo april 2021, skal holde en 
større generalforsamling. Her vil vi skulle inkludere alle de vigtige dele af den udskudte 
generalforsamling: Godkendelse af regnskab for 2019, behandling af indkommende 
forslag i 2020 mv. 
Dertil er det vigtigt at nævne, at bestyrelsen, indtil GF, vil fungere efter følgende principper 
(hentet fra Kolonihaveforbundets hjemmeside): 
 
 
”Hvis generalforsamlingen ikke har været afholdt, fortsætter bestyrelsen med samme beføjelser 
som hidtil, indtil en ny generalforsamling bliver afholdt. Bestyrelsen bør dog kun varetage den 
daglige drift og ikke tage initiativer til større handlinger eller beslutninger, som er bindende for 
haveforeningen.” 
 

 
Vi tror og håber at i medlemmer, på baggrund af denne redegørelse, kan følge 
ræsonnementet bag beslutningen om at udskyde generalforsamlingen. 
 
 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

(telefontid mandag – fredag kl 18-19) 
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