HF Skovly – 7. afsnit:
Goddag og farvel!
Da Skovly “blev født” i 1954 var det helt naturligt, at man meldte sig ind i Kolonihaveforbundet. Det var
der flere fordele ved. Forbundet garanterede for lånet på 78.000 kr til køb af grunden. Men ingen fordele
uden forpligtelser, så man skulle være medlem af forbundet indtil lånet var tilbagebetalt. Andre haveforeninger havde måttet acceptere krav om livsvarigt medlemsskab. Det slap Skovly for.
I vores forening vedtog vi, at der skulle være frihed ved køb og salg, så det enkelte medlem selv kunne
bestemme salgsprisen. Det brød Kolonihaveforbundet sig slet ikke om. De havde nogle restriktive regler
for køb og salg og krævede, at Skovly vedtog disse regler på førstkommende generalforsamling. De regler
faldt ikke i vores smag, og de blev aldrig vedtaget af Skovly. Et par år senere fik vi et brev fra Kolonihaveforbundets advokat med besked om at vedtage og følge de nye regler. Han erkendte dog i brevet, at vi ikke
var forpligtede til at følge reglerne, da disse aldrig var blevet vedtaget på generalforsamlingen. Dette brev
blev senere meget berømt under navnet “Skovlybrevet” (prøv selv at google det). Det blev anvendt som
bilag i retsager helt op til højesteret.
Det blev efterhånden klart, at Kolonihaveforbundet var i gang med at stramme op på reglerne på mange
områder foruden købs-og-salgspriser. De krævede også, at alle forslag til Skovlys generalforsamling skulle
forelægges forbundet, og iøvrigt ville de have møde-og taleret ved Skovlys generalforsamling! Det blev
lidt for meget Østtyskland for Skovlys frihedselskende medlemmer. Dertil kom at mange havde købt
deres have i fri handel, og de ville lide store tab, hvis de skulle sælge til de priser som forbundet fastsatte.
Bestyrelsen indkaldte så til ekstraordinær generalforsamling med eet punkt på dagsordenen: Udmelding
af Kolonihaveforbundet.
Det var vinter og derfor udenfor sæsonen men 95% af medlemmerne mødte op. Det var en glasklar
beslutning. Alle undtagen een stemte for udmeldelsen. Kolonihaveforbundet var inviteret, men vi hørte
intet fra dem, og de mødte heller ikke op. Forbundet måtte acceptere vores udmeldelse, og som de første
banede vi vejen for andre, der senere ville ud. Verner var senere konsulent for andre haveforeninger, der
ville udmeldes. Denne beslutning har været til god nytte for Skovlys medlemmer, der selv kan bestemme
prisen, når de skal sælges deres parcel. Så stor tak til den bestyrelse der knoklede i døgndrift og holdt fast
i udmeldelsen.

