BESTEMMELSER
Vedr.: Pensionisthaver med hus.
1. Såvel haverne som husene er kommunens ejendom og udlånes kun til pensionister der har fast
bopæl i Odense Kommune og som er tilmeldt folkeregistret.
2. Pensionisthaverne er beliggende i de enkelte haveforeninger tilsluttet Odense Havelodselskab
og dermed underkastet selskabets vedtægter, samt Lejekontrakten med Odense Kommune.
3. Tildeling af haverne sker efter ansøgning og foretages af Odense Havelodselskab gennem de
enkelte haveforeninger og forudsætter samtidig medlemskab af den pågældende haveforening.
Udlånet er først endeligt efter godkendelse af Odense Havelodselskab.
4. Pensionisthaverne må ikke sælges udlånes eller overdrages til familie eller andre.
Ved lånets ophør disponerer kommunen over have og hus.
5. Ansvaret for pasning af haven, samt indvendig og udvendig vedligeholdelse af huset
påhviler medlemmet.
6. Husene må ikke ændres ved ombygning tilbygning eller lignende, ej heller flyttes.
7. Medlemmet sørger selv for møbler og haveredskaber.
8. Medlemmet betaler alle forbrugsafgifter, herunder vandforbrug efter aflæsning af fælles
vandmåler. Der hensættes vedligeholdelsesgebyr for husene efter vedtagelse i den enkelte
forening.
9. Misligholdelse af hus og have kan medføre opsigelse af medlemskabet.
10. Medlemmet er erstatnings pligtig ved misligholdelse af huset.

OVERDRAGELSE AF MEDLEMSSKAB
Pensionisthaver med hus.

Forening: _____________________________________________________
Navn :

_____________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________
Der pr. _____/_____20_____ overtager medlems skabet i have nr. _______
i ovennævnte forening med påstående bebyggelse – Pensionisthus – uden avl, redskaber og
indbo, ifølge aftale jævnfør BESTEMMELSER vedr.: Pensionisthaver med hus.
Huset er til låns i tiden så længe medlems skabet er opretholdt. Undertegnede medlem
erklærer herved at være indforstået med at følge og rette sig efter:
Lejekontrakt mell. Odense Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen og Odense Havelodselskab.
Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede Foreninger.
samt Ordensregler for Medlemmer i Haveforeningerne i Odense Havelodselskab.,
hvoraf et eksemplar er udleveret, samt eventuelle senere af Foreningsbestyrelsen fremsatte
krav og påbud.
Såfremt haven ikke er i en stand som anført i ovenstående Lejekontrakt, Vedtægter og
Ordensregler eller ikke fremtræder pænt og ordentligt skal medlemmet, hvis Odense
Kommune eller Foreningen måtte kræve det, og inden 1 måned efter skriftligt varsel herom
er fremsendt, bringe haven i en stand så foreningens Vedtægter er overholdt.
Skulle et sådant påbud ikke være efterkommet inden for den fastsatte frist vil medlemskabet,
uden yderligere varsel, blive opsagt i henhold til Vedtægterne,
samt BESTEMMELSER vedr.: Pensionisthaver med hus.
Odense den _____/_____20_____

____________________________________
Medlem
____________________________________
Formand / Kasserer

___________________________________
Odense Havelodselskab
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