REGLEMENT FOR OVERDRAGELSE OG VENTELISTE
FOR VENNELYST.
1.

Overdragelse af havelod sker i følgende prioriteret orden:
a) til slægtninge i op- og nedstigende linje,
b) til medlemmer af foreningen, som ønsker at bytte havelod,
c) til den af foreningen oprettede venteliste.

2.

Medlemmerne har bytteret efter anciennitet i foreningen, og bytteret kan først opnås efter
et års medlemskab.

3.

Har et medlem anvendt sin bytteret kan der efter en periode på 5 år foretages yderligere
bytning.

4.

Alle ledige havelodder skal opslås af bestyrelsen med prisfastsættelse og angivelse af frist
for medlemmernes anvendelse af deres bytteret.

5.

Overdragelse kan ikke betinges af at den nye lejer overtager løsøre fra den oprindelige
lejer.

6.

Bestyrelsen opretter en venteliste. Rækkefølge på venteliste afgøres ved lodtrækning.
Optagelse på ventelisten koster et gebyr på kr. 200.

7.

Personer på ventelisten skal hvert år en mandag i maj-juni måned i kontorets åbningstid
bekræfte deres interesse i fortsat at stå på ventelisten. Bekræftelse koster et gebyr på 100
kr.

8.

Indtegning på venteliste sker efter opslag ved kontoret når eksisterende venteliste er
nedbragt til mellem 10-20 personer.

9.

Når en person på ventelisten tilbydes et havelod har vedkommende ret til at afslå tilbuddet
én gang uden at miste sin ret til at være på listen.

10.

I forbindelse med overdragelse er bestyrelsen bemyndiget til at betinge sig, at medlemmet
bevarer eksisterende facade eller andre fremtrædende og bevaringsværdige elementer på
hus eller i haven. Særlige betingelser ved overdragelsen indføjes i lejekontrakten.

11.

Indmeldelsesgebyret for nye medlemmer er kr. 100. Nye medlemmer får ved indtrædelse i
foreningen udleveret vedtægter, ordensreglement, overdragelsesreglement og bygningsreglement.

12.

Ved overdragelse skal haven vurderes. Udgifterne i forbindelse med foretagne vurderinger
etc. Bæres af det udtrædende medlem alene. Det påhviler det udtrædende medlem at
udrede et af generalforsamlingen fastsat beløb til foreningen for vurdering og anvisning.

