
Bestyrelsens svar på Henriks skrivelse . 

 

Henrik beder i sin skrivelse, bestyrelsen redegøre, for antallet af breve, til foreningens medlemmer, 

vedrørende brud på foreningens ordensregler.  

Antallet er to. 

Bestyrelsen har ikke modtaget klager over formanden og dennes parcel. Bestyrelsen har heller ikke selv 

taget initiativ til en sådan klage, da den ikke har fundet forhold, der begrunder en sådan. For det tilfælde, at 

Henrik mener formanden bryder gældende ordensregler, står det ham frit at indgive klage. En sådan klage 

vil naturligvis blive behandlet uden formandens tilstedeværelse, da denne må betragtes som inhabil. Jf. 

foreningens vedtægter §10.5. 

10.5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med 

denne beslægtet person er involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.   

Bestyrelsen har derimod modtaget en klage over Henriks ulovlige parkering af trailer. Klagen er ved 

eftersyn konstateret berettiget, og derfor indgivet til Henrik. Henriks ulovlige parkering, er en overtrædelse 

af ordensreglernes §9 

 9. Parkering på veje og gange er ikke tilladt 

Og lokalplanens §7 

Parkering kan ske på parkeringsareal ved eget havelod eller på den fælles parkeringsplads 
ved indgang til kolonihaveom-rådet. Se kort bilag 4.  

Parkering må ikke ske på veje i kolonihaveområdet. 

 

Foreningens vedtægter, § 10.1, pålægger bestyrelsen at påse at ordensreglerne overholdes. Og at tage det 

op med foreningens medlemmer, når disse fraviges. Denne forpligtigelse er uafhængig, af 

bestyrelsesmedlemmernes egne forhold. Henrik er derfor ikke berettiget ulovlig parkering, selvom han 

måtte mene, at formandens have roder. 

Der stilles herefter spørgsmål ved åbenheden og indhold af bestyrelsens referater. Bestyrelsen må afvise 

kritikken, da dennes referater overholder §9 fra Forretningsorden for bestyrelsen i Solager A. 
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Bestyrelsen skriver referater af bestyrelsens beslutninger. Referater tilsendes bestyrelsens 

medlemmer og offentliggøres på foreningens hjemmeside og ved ophæng på opslagstavlen i 

sommerperioden. 

Det enkelte bestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening ført til referat. 

 

Henrik erkender videre, at han ”hist og her” bryder foreningens regler. Vel vidende, at hans nabo er 

utilfreds med dette. Han forsikrer derefter yderligere for, at dette vil gentage sig, for endog flere forhold. 

Herefter remses en række sladder (Henriks ordvalg) op. Ifølge sladderen bruger bestyrelsen insiderviden til 

at skaffe venner gode haver. Vi stjæler af kassen og dyrker nepotisme. 



Afslutningsvis spørges det om hvor bestyrelsen vil hen, og om dette er tilfredsstillende for bestyrelsen? 

Og svaret er nej. Det er absolut ikke tilfredsstillende, at et medlem ser det som sin ret, ikke at overholde 

foreningens regler. At overtrædelserne så direkte planlægges, til gentagelse, er yderst utilfredsstillende. 

Det er utilfredsstillende at bestyrelsen ikke kan udføre sit arbejde, uden at skulle beskyldes for tyveri, 

nepotisme og svindel. Alt sammen uden skyggen af bevis eller argument, men blot fremført som injurier. 

Vi vil gerne derhen, hvor vi, foreningens medlemmer, i respekt for hinanden, overholder de regler, vi selv 

har pålagt os, gennem vores ordensregler og vedtægter. 

Vi vil gerne derhen, hvor uretmæssigheder kan påpeges og tages til efterretning i en god og venskabelig 

tone.  

Der er i bestyrelsen absolut enighed, om at tage afstand fra sladder. Vi anerkender ikke sladder. Vi høre 

ikke på sladder. Vi svare ikke på sladder og vi viderebringer den ikke. Ondsindet sladder, må og kan, aldrig 

være en del, af en bestyrelses arbejde. 

Vi ønsker at Solager kan være et fristed, for alle medlemmer, både dem der er her nu, dem der kommer i 

fremtiden og dem der en gang var her. 


