Aalborg byhave Karolinelund - en forening for
havebrugere i Karolinelund
§1
Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er: Aalborg byhave Karolinelund – en forening for havebrugere i Karolinelund
Foreningens hjemsted er: Aalborg
Foreningen har CVR-nr. 34794847
§2
Foreningens formål
Aalborg byhave Karolinelund har til formål at skabe en åben og levende ramme omkring udviklingen af
brugerdrevne byhaver i Karolinelund til gavn for borgere i Aalborg.
Aalborg byhave Karolinelund vil varetage den midlertidige brugsret af minimum 800 kvadratmeter jævnfør
bilag fra brugsretsaftalen med paraplyforeningen for Karolinelund, Karolinelunds Venner – en brugerforening
i Karolinelund.
§3
Medlemskab
Som medlem i Aalborg byhave Karolinelund har man en kontrakt på minimum et lod, og man tilslutter sig
foreningens formål. Arealets beliggenhed besluttes af Karolinelunds Venner.
Medlemmet skal være registreret som værende bosiddende i Aalborg Kommune.
Da generalforsamlinger og skriftlig kommunikation i foreningen foregår på dansk, er det et krav at man som
medlem er i stand til at holde sig opdateret om foreningens grundlag og kommunikation på dansk.
§4
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i 10. måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Årsberetning samt godkendelse heraf.
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest én uge før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelse.
6. Eventuelt.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

Alle medlemmer har stemmeret (én stemme).
Det er ikke muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.
Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom.
§5
Foreningens bestyrelse
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes ved generalforsamlingen.
Foreningens bestyrelse er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin
forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.
§6
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening.
Ved indkøb for beløb under 5.000 kr. kan kassereren eller formanden alene underskrive.
§7
Kontingent
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§8
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
§9
Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af
medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger
efter, at der er indgået ønske om det.
§ 10
Regnskab og økonomi
Regnskabsåret følger haveåret (marts – februar).
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter

og udgifter føres i kassebog.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Et evt. overskud i foreningen skal gå til forbedring af Karolinelund samt afholdelse af aktiviteter i henhold til
foreningens formål.
§ 11
Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.
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