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Vedtægter for Foreningen Bispeparkens Havegruppe 
 
 
§ 1. Navn og tilhørsforhold 
 
Foreningens navn er: Foreningen Bispeparkens Havegruppe 

 
Foreningens hjemsted er Bispeparken i Københavns Kommune. 

 
 
§ 2. Formål og opgaver 
 
Foreningen Bispeparkens Havegruppes formål er at styrke sammenholdet mellem beboerne i Bispeparken 
og skabe fællesskab om havebrug i Bispeparken ved at arbejde med haverne ud fra fsb og Bispeparkens 
Bestyrelses overordnede retningslinjer for området. Herudover iværksætte aktiviteter og udflugter for 
medlemmerne med henblik på at støtte udviklingen af kultur, fremme bæredygtighed samt involvering af 
Bispeparkens børn og unge i grønne aktiviteter. 
 

Stk.1. Foreningen Bispeparkens Havegruppe skal selv lave et ordensreglement. Dette skal følge 
vedtægter for fsb og Bispeparkens husorden, og det skal godkendes på Generalforsamlingen efter 
sammen retningslinjer som vedtægter. 
 
Stk.2. Foreningen Bispeparkens Havegruppe skal modtage indmeldelsesblanket fra beboerne på de 
haver og plantekasser, der ønskes lånt og passet. 
 
Stk.3. Foreningen Bispeparkens Havegruppe står for at de lånte haver, stier og plantekasser bliver 
vedligeholdt af medlemmerne, herunder evt. drivhus, møbler, hække og hegn. 
 
Stk.4. Foreningen Bispeparkens Havegruppe står for indkøb og fordeling af ressourcer såsom nøgler og 
redskaber samt for at føre venteliste, regnskab og medlemskartotek. 
 
Stk.5. Foreningen Bispeparkens Havegruppes midler kan indestå på en særkilt konto. 

 
 
§ 3. Organisation 
 
Foreningen Bispeparkens Havegruppes overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af 
medlemmer, som har et gyldigt medlemskab af foreningen. Et medlem skal have været medlem i mindst 1 
måned før Generalforsamlingen er indkaldt for at have stemmeret. 

 
Generalforsamlingen vælger: 

 
• En bestyrelse på 3 personer 

 

• 1 suppleant for bestyrelsen 
 

• 1 revisor 
 

• 1 suppleant for revisor 
 
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 1 personer er på valg hvert år. Revisor og 
suppleanter er på valg hvert år. 
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§ 4. Generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel ved mail. Ordinær generalforsamling 
afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde 
følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent 

 
2. Formandens beretning 

 
3. Fremlæggelse af regnskab, forslag til budget og kontingent 

 
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være skriftlige og modtaget senest 14 dage før mødet.) 

 
5. Valg (Jf. § 3) 

 
6. Eventuelt 

 
 
§ 5. Foreningen Bispeparkens Havegruppes bestyrelse 
 
Foreningen Bispeparkens Havegruppes daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.  

 
Bestyrelsen, ved kassereren, udarbejder regnskab og forslag til budget. Kassereren kan råde over 
foreningens konti, herunder betalingskort og står for indkassering af kontingent samt betaling af regninger. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer og mindst et bestyrelsesmedlem, der kan 
fungerer som idéudviklingsforum for foreningen. 

 
Tegningsret for foreningen fastlægges af bestyrelsen, dog mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 
 
§ 6. Medlemskab 
  
Foreningen Bispeparkens Havegruppes geografiske område dækker de nyttehaver og plantekasser, der er 
stillet til rådighed af afdelingen. 
 
Foreningens medlemmer består af de beboere, der låner en have og/eller plantekasse. Alle der låner en 
have eller plantekasse har pligt til at være medlem af foreningen. 
 
Som medlem kan enhver optages, som bor i Bispeparken og har interesse i at støtte foreningens formål. 
 
Anmodning om medlemskab sker ved henvendelse til foreningen, og er først gyldig når ansøgningsskemaet 
er behandlet af bestyrelsen. 
 
Medlemskab kan opsiges med en måneds varsel og evt. indbetalt kontingent refunderes ikke. 
 
Medlemmerne hæfter ikke personligt for de økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen, med mere end 
det indbetalte kontingent. 
 
Samarbejdspartnere er ikke medlem af foreningen, og de rettigheder og forpligtelser der fastsættes i 
vedtægterne, gælder ikke for dem. 
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§ 7. Kontingent/finansiering 
 
Det årlige kontingent godkendes af Generalforsamlingen. 
 
Foreningen Bispeparkens Havegruppe kan søge om støtte fra Bispeparkens Aktivitetsmidler, og kan 
herudover søges finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige. 
foreninger/institutioner og private personer. 

 
 
§ 8. Vedtægtsændringer 
 
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 

 
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. 

 
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. 

 
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. 

 
Dagsorden skal motiveres. 

 
 
§ 10. Regnskab 
 
Regnskabsåret for Foreningen Bispeparkens Havegruppe er kalenderåret. 

 
 
§ 11. Eksklusion 
 
Bestyrelsen kan beslutte  

• at foreningen skal ekskludere et medlem, der ikke følger forenings formål eller ordensreglement 
samt de overordnede retningslinjer (jf. vedtægter for fsb og Bispeparkens husorden), 

• og at medlemmet kan blive ekskluderet for en afgrænset tidsperiode eller permanent. 
 
I begge tilfælde kan den, der er indstillet til eksklusion få forelagt den eller de klager, der er rejst mod 
vedkommende, og har ret til 
 

• at blive hørt i en samtale med repræsentanter fra bestyrelsen   

• inden 3 uger at svare skriftligt på klagen til bestyrelsen  

• svare mundtligt for sig ved førstkommende møde i bestyrelsen. 

• Vedkommende har ret til at klage og dermed appellere afgørelsen på førstkommende ordinære 
Generalforsamling. En sådan klage skal være skriftlig og har ikke opsættende virkning. 

• Bestyrelsens eksklusionsbeslutning behandles på Generalforsamlingen som et særskilt punkt på 
dagsordenen, som foregår for lukkede døre. Klagen forelægges af bestyrelsen. Klageren har ret til at 
ytre sig mundtligt. 
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§ 12. Opløsning 
 
Opløsning af Foreningen Bispeparkens Havegruppe kræver et flertal på 3/4 af den ordinære 
Generalforsamling eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. 

 
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. 
 
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til Bispeparkens Aktivitetsmidler. 

 
Foreningen Bispeparkens Havegruppe er stiftet den 21. april 2019 

 
 
Sign: 
 
 
_____________________________________________________ 
Dirigentens underskrift 

 


