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           9. september 2021 

Afholdelse af Generalforsamling 
 

1. Hvorfor er GF 2020+2021 endnu ikke afholdt? 
2. Hvordan vil GF foregå. 
3. Hvornår skal GF afholdes? 
4. Ekstraordinær GF 

 
1. Hvorfor er GF 2020+2021 endnu ikke afholdt? 
 
Corona og restriktioner er den primære årsag. Det har, indtil ca. aug. ikke væ-
ret gennemskueligt om genåbningen ville forløbe som planlagt. Bestyrelsen har 
derfor, på det ordinære bestyrelsesmøde 7. september, taget endelig stilling til 
afholdelse af næste GF. 
 
Bestyrelsen ønsker, som alle medlemmer, at afholde GF. Bestyrelsen har fx 
meget begrænset handlerum når der ikke foreligger et godkendt budget. 
 
Bestyrelsen er desuden - i modstrid med visse rygter - ikke bekendt med at 
være blevet kontaktet med opfordringer om at afholde GF - hverken via tlf, e-
mail eller direkte. 
Søndag den 5. september fremmødte dog 18 medlemmer op i kontortiden ved 
Laden med ønske om snarlig afholdelse af GF.  
Fremmødet førte blandt andet til en løs snak om de overvejelser som, ovenpå 
bestyrelsesmødet, har ført til dette skriv. 
 
Enkelte bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt også bemærket den forudgående 
Facebook-debat, men har af gode grunde ikke deltaget i denne online-debat. 
Blandt andet pga. Bestyrelsen Facebook-debat-politik. Dertil skulle bestyrelsen 
selvfølgelig mødes før det var muligt at give en fælles udmelding ang. GF 
 
 
2. Hvordan vil GF forløbe. 
 
Når GF afholdes vil der delvist være tale om flere GF på en gang. 
Derfor skal det gøres fuldkommen klart at. 

• Alle regnskaber skal godkendes i rækkefølge. 
• Bestyrelsesmedlemmer vil være på valg, som de ville være det i den først ud-

skudte GF. Altså GF 2020 
• Formandens beretning vil indeholde hele perioden siden sidste GF 
• Den vil muligvis tage længere tid end normalt. 
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3. Hvornår skal GF Afholdes? 
 
Bestyrelsen har besluttet at næste generalforsamling afholdes 19. marts 2022 som en 
samlet GF for 2020, 2021 og 2022. En redegørelse for beslutningen følger. 

Generelle faktorer som spiller ind: 
• Lokale skal bookes min. 8 uger i forvejen da der skal være tid til behørig indkal-

delse (min 3 uger), postforsendelse (min 1 uge), skriv/print/pak (1 uge), plan-
lægning (2-3 uger) m.m. 

• Restriktioner kan blive genindført i november såvel som marts. 
• Pris pr GF er min 25.000DKK (lokaleleje, papir, print, brevpost, fornødenheder 

mv.) 
• Deadline for forslag til GF er ultimo jan for næstkommende GF. 
• 19. marts er et par uger tidligere på året end GF normalt afholdes. 

 
Mulighederne: 
Der er to overordnede muligheder, med hver deres fordele og ulemper.  
 

a) GF (2020+21) tidligst medio november 2021 + GF (2022) 19. marts 2022 
Fordele: 

• At vi ved første GF ikke skal godkende 3 regnskaber, men kun 2 
• At medlemmer skal vente lidt kortere tid på GF 

Ulemper 
• 2 x udgifter 
• Ingen mulighed for nye forslag til GF i år da deadline er overskredet. 
• Nogle bestyrelsesmedlemmer vælges kun for uhensigtsmæssig kort periode på 

max 4 måneder 
• Medlemmer skal afsætte to datoer for deltagelse til begge 
• Risiko for besvær med at finde lokale. 
• Risiko for svagt fremmøde da datoen ligger utraditionelt på kalenderåret og 

meldes ud med relativt kort varsel. 

b) GF (2020+21+22) 19. marts 2022 
Fordele: 

• Økonomisk besparelse på min 25.000DKK 
• Lokalet er ledigt (er booket) 
• Evt. nye bestyrelsesmedlemmer sidder for korrekt periode. 
• Forslag kan indsendes indtil ultimo jan. 2022 
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• Medlemmer skal kun afsætte én dato. 

Ulemper: 
• Vi skal vente 4 måneder (max) på at mødes til GF (dog 4 måneder hvor besty-

relsen kun drifter foreningen). 

 
Bestyrelsens beslutning: 
 
Det er, som med sidste års udskydelse, ikke nogen let beslutning, men besty-
relsen mener, efter nøje overvejelse af fordele og ulemper, ikke at det giver 
mening at holde 2 generalforsamlinger indenfor max 4 måneder, dog begge 
udenfor havesæsonen.  
Et vigtigt element i beslutningen er at vi forventer at ovenstående tanker flug-
ter med flertallet af medlemmerne. 
Derfor vil bestyrelsen rettidigt indkalde til GF den 19. marts 2022 og ved 
samme lejlighed afvikle alt det nødvendige fra de udskudte generalforsamlin-
ger. 
 
 
4. Ekstraordinær GF 
 
Kolonihaveforbundet har for nyligt modtaget klage over den endnu ikke af-
holdte GF. Denne klage er siden blevet forelagt kredsen. Efter samtale med 
Bestyrelsen har begge instanser meldt ud at de ikke kommer til at tvinge en 
GF igennem, da afholdelse er et internt foreningsanliggende. Bestyrelsen har 
herefter taget den beslutning som de mener er den bedste for foreningen og 
for medlemmerne. 
Det er dog vigtigt at nævne at medlemmerne selvfølgelig er i deres gode ret til 
at betvivle bestyrelsens beslutning og indkalde til en ekstraordinær generalfor-
samling ud fra de vedtægtsbestemmelser der angår dette.  
 

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 


