Herning
Kommune

Allonge

til lejekontrakt.

Mellem

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
Som udlejer.

Og

Kolonihaveforbundet
Smedeholm 13C
2730 Herlev

Som lejer.
lndgås der herved allonge til lejekontrakt af 12.ma) 1992vedrørende lejemålet havekolonien
Herningsholm beliggende ved Johan Skjoldborgsvej på matr. nr. 1 kk og 1 gy Herningsholm,
Herning Jorde.

Pr. 1. januar 2017 ændres lejekontrakten på følgende punkter.

1.

Lejekontrakten er nu gældende indtil 2061.

2. Lejen fastsættes til 1,00 kr. pr. m2. fra 1. januar 2017 til 1 . januar 2031.
3. Fra 1. januar 2031 reguleres lejen med 2o/o pr. år. Første gang for 2031.
4. Lejeniveauet kan genforhandles hver 5. år, første gang i 2031.
Lejer accepterer med dennes underskrift, at ethvefi krav imod udlejer som følge af opkrævet
lelef ør 2017 frafaldes.
I øvrigt stadfæstes lejekontrakten med bilag, således at disse finder anvendelse på lejefor-

holdet for så vidt der ikke er sket afvigelser i nærværende allonge.

Herning, den
Som lejer

ta l?

Herning, den
Som udlejer.
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Direktør for Teknik og Miljø
Eva Kanstrup
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Lejekontrakt mellem Ilernlng Kommune og kol-onLha veforbundets L9" kred.s
for havekoLonien llerningsholm be}iggende ved Johan skjoldborgsvej på
matr, or. * af 1kk og l ay Herningshotrm, llernlng ilorder.

tejekontrakten omfatter dispos.itlonsret til fremleje af områdets 62
haver til foreningens medl"emmer i overensstemnelse med bestemrel§erne
1 nærværend,e kontrakt samt tilhørend.e reglement godkend.t af Herning
Rorunuåås

teknik- og miljOudvaj-g.

Ved J-eJekontraktens indgåeLse er området an3-agt
rned vedhæftede plan i 1:1000 og omfattend.e:

i

overensstemmelse

1.
VedlLEeholdeLse

stk. i varierende str.

Haveparcell,e!r.i

52

I*hegm:

(Afmærket med, skovsLgnatur)

And,en

bepLantning:

Ialt

21120

m2

Ren- og vedligehold.eS-sesforpligtelsen påUviter
Hernlng Kont[une.

TræbepS.antntnE langrs adgangsvej.

-

Ren- og ved,J.igeho!.d.eLsesfor?Ilgrtelsen påhvLler

Ilerning Ksfiunune,
Ilavehæl<ke;

Hver have er omkranset af en kllppet hæk af forskeIIlg art, Ren- og ved.ligehoLd.elsesforpli*e1ser påhviler kolonihaveforbundet,

Friarealer:

Græsarealer

-

I sydlige deL.

Ren- og vedl,igeholdelsesforpligtelsen påbviler
Hernlng Komrune.

_t

-2And.re

arealer:

3 meter bredt bæLte nod
bane).

-

cykelsti

(ned,lagt Vlborg-

Ren- og vedlj.gehol-delsesforpligtelsen påhviter
Herning Kommune,

Adgangsveje:

IaIt

(mrk. B)

-

2150 m2.

Ren- og veligehoLdelsesforpligteLsen påhviter
Herning Komnune.

Ingen.
Vandforsl'ning:

- VedligehoLdelsesf,orpLigtelsen påhviler Ilerning
Ko[ulune.

Dtænledninger:

- VedligehoLdeLsesforpligte}sen

påhvi3.er ilerning

Kommune.

Fallesfaciliteter:

Flagstang.
Ren- og vedligeholdelsesforpligtelsen påhvil"er
kolonlhaveforbundet.
2.

qejebeløb
a

Kolonihavefbrbunået yder for d.ispositionsarealet 21120 m' en bastsLejepris i kontralitperioden udregnet efter denne kontråkts t5.Llag 1.
LeJebel6bet inåbetares hvert år, efter påkrav, og skal være Herning
Kbmmune i hænde senest den 1111 for det aktue}le fu.
3.

Kontrakttidl
Nærværende

kontrakt er lØbende t 18 år fra L/r-r992 tlL ]jL/Lz-zol1ot

hvorefter den kan genforhand.J-es.

-34.

Ststgelser
Kontrakten er uopslgelig fra Hernlng Kommunes slde i kontraktens L0betid, dog kan Herning byråd,, ved vasentrig misligholderse af denne
kontrakt og tilhørende regleinent, opsige denne med 9jeblikkeHg vlrkning, og ud.en at Hernlng KonurUne kan d.rages til ansvar overfor eventuelle krav fra åe enhelte haveleJere.

ved }bJernål-etq ophdr skal koLonihaveforbundet afLevere haverne i rengjort og gravet stand, uåen andet på arealerne end de af llernlng Kqr,mune etablerede faciliteter og beplantninger.
5.

Vgldgift
Ved uover.ensstemelser on forståeLsen af kontrakten og regleruentet
e1Ieiland.re forhold. det er begrrrnd.et i kontrakteu, skal afhlaring ske
vecl vol"dgift, hvortil" hver af . parterne udpege( en med forholdene hi'ndig mand. De udpegrede mard skal inden sagen påbegr5;rndes udpege en
uvildig opmand. Kan d.e ikke brive enlEe herom, udpeges denne af dsn-

4eren

i 3.

afdeJ.5-ng

i retten i.Ilerning
6.

enltostnlnqer

I forblndeLse med opretteLse og stemp!.ing og eventuel tinglyEnLng af nærværende Lejekontrakt, ud.redes af koloni*raveA1Le ornkostnlnger

forbundet ved. kontraktens undershrlvelse.
Den

origlnale lejekontrakt forbliver hos llernlng Konruune medens ko-

lonlhaveforbundet. med.tager en bekræftet genpart heraf

Som

.

leJer:

Wa*old &åaø-*

Kolonlhaveforbund.ets 19. kred.s

valg

Dato

lÅ-f-fi\L

Dato

