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fme]Lem Jordbrugsdirektoratet på statens (jordfondens) vegne

ejer og Kolonihaveforbundet for Danmark som lejer er indgået følgende

LEJEKONTRAKT

1.

' Jordbrugsdirektoratet udlejer herved fra 1. januar 1982 at regne
til Kolonihaveforbundet for Danmark til videre udlejning og anvendeLse som

kolonihaver den staten tilhørende ejendom matr. nr. 55d og Z]-c Skanderborg
Markjorder tir udvidelse af haveforeningen ,Ryhavsrr, med 65 haver.

.,.

Under forbehold af
vedvarer lejemå1et uopsigeligt
2032, på hvilket tidspunkt det

I

komrnunens og byplanmyndighedernes godkendelse
^of'ra såvel ejers som lejers side til l_. januar

ophører uden opsigelse,

3.
Lejeren har overtaget arealet i den stand, hvori det forefandtes

på tidspunktet for lejemålets begyndelse.

Forpligtel.ser over for det offentlige, således som de forelå ved
lejemålets begyndelse, eLler som de senere måtte.opstå, med hensyn tiI det
lejede skal i lejetiden respekteres af lejeren, ligesom lejeren med hensyn til
arealets anvendelse ti1 kolonihaver selv må føre de nødvendige forhandlinger
med kommunalbestyrelsen og andre offentlige myndigheder og private og afholde
de eventuel-le nødvendige udgifter vedrørende kroakering, vej- og

afvandingsforhold, renovation, €1- og vandforsyning, bebyggelse- op,

benyttelsesindskrænkninger m. m.
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A.

på havelodderne må der !<un opfløres fritldshuse. Foruden

trrtLdsnuse ma c)er, i de fæf1es inte::ne grønninger opføres fællesbygninger

eventuelt klubhuse og Iignende efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

5.

Den årIige lejeafgift fastsættes i perioden 1

december 1988 således:
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Fra og med 1989 fastsættes den årlige Iejeafgift efter den af

Iandbrugsministeriet i 1982 godkendte nyordning for fastsætteLse af lejeafgift
for kolonihaveforeninger i hovedstadsområdet på arealer tilhørende

jordbrugsdirektoratet, hvilken ordning også gæ1der for nyetablerede

haveforeninger i provinsen, der er oprettet på arealer tilhørende

direktoratet. Lejen er pristalsreguleret efter forbrugerprisindekset med

udgangspunkt i en årlig Ieje i 1982 på 5O0,OO kr. pn. have, svarende til
forbr.ugerprislndekset for 198O.

I februar 1g85 indbeta.les efter påkrav til jordbrugsdirektoratet

lejeafgift for den da forløbne tid fra 1. januar 1982 til 31. december 1984

med ialt kr. 43.515,55.

Herefter indbetales Iejeafgiften efter påkrav til Statens

Regnskabsdirektorat, halvår1ig bagud hver 30. junj. og 31. december, første

gang 30. juni 1985.

6.

Samtlige skatter og afgifter af det lejede udredes i lejetiden af

I ej eren .



7.

Ved lejemåj.ets ophør afleveres arealerne i ryddeliggjort st.and

efter nærmere aftale meC jordbrugsdirektoratet og såIedes at de på arealerne
værende an1æg tilfalder jordfonden uden vederlag.

8.

Lejeren betaler stempel af nærværende lejekontrakt med et beløb
svarende tit 1% af lejeafgiften eller 13O,OO kr.

København, den 21 oktober 1 985.

Som ejer:
J ordbrugsdirektorate t

Som lejer:

GENUDLEJNINGSAFTALE

Imellem Kolonihaveforbundet for Danmark og haveforen'ingen RYHAVE - 'idet følgende

kaldet henholdsvis forbundet og foreningen - oprettes hermed følgende genudlei-

ningsaftale :

9.

Foreningen indtræder som lejer af arealet fra den 1. januar 1982 at regne med de

forpligtelser og rettjgheder, som fø1ger af den indgåede lejeaftale 'imellem sta-

tens Jordbrugsdirektorat og forbundet.

Endvidere er foreningen og dens medlemmer pligtige til at holde sig enhver be-

stemmelse efterrettelig, som Jordbrugsdirektoratet med forbundet som påtaleberet-

tiget har lagt på arealet igennem en deklaration, som har opnået kommunalbesty-

Ivan Larsen
forbundsformand



relsens godkendelse vecl påtegn.ing af 27" august 1g82.

10"

Foreningen betaler til forbundet en leje for arealet, som svarer
kontraktens paragraf 5 og 6.

Indbetalingen af arealleje m.m. finder sted til forbundet eller
'l i ngssted, som forbundet måtte anv.ise.

til det i leje-

til de.t beta-

11 .

Indgår de i paragraf 10 anførte ydelser ikke rettidigt t'il betalingsstedet, er
forbundets forretningsudvalg berettiget tii at opkræve en tillægsafgift på hø-
jest 50 kr. + 2% af det skyldige be1øb ud over 1.000 kn.

12.

Foreningen skal med samtlige dens medlemmer være.medlem af forbundet og den

kreds hvorunder foreningen henhører, så1ænge forbund ogleller kreds samt fore-
ning består.

Foreningen er pligtig at holde sig enhver bestemmelse efterrettelig, som for-
bund ogleller kreds lader fastsætte gennem deres kompetente forsamlinger.

Indenfor foreningen skal udarbejdes en foreningsvedtægt og et ordensreguiativ,
som ikke må være i strid med de bestemmelser, foreningen er på1agt.

Såvel forbund som kreds skal have sig tilstillet de t'il enhver tid gældende

foreningsvedtægter og ordensregu'lativer samt foreningens årsregnskab i den
skikkelse det udsendes til medlemmerne.
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