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Kære alle haveforeninger
Vi håber, I har nydt sommerens mange solstråler. Nu tager efteråret så småt tilløb til at folde
sig ud i al sin skønhed. Det betyder også, at sæsonen går på hæld. Inden den slutter helt, får I
lige de seneste nyheder.
Har I en god historie til TV2 og Nationalmuseet?
Vi er blevet kontaktet af TV2 der, i samarbejde med Nationalmuseet, vil lave en udstilling.
Den handler om danmarkshistorien fortalt af danskerne selv. Derfor er kanalen på udkig efter
personer, der har et lille stykke historie stående derhjemme – en ting, der både fortæller noget
om vores danmarkshistorie (om hvem vi var, hvem vi er og hvad vi deler), og samtidig har en
personlig historie. Det er helt oplagt at gribe fat i kolonihavefolket, som jo trods alt har været
en del af tidslinjen i århundreder, og som uden tvivl har mindeværdige genstande og historier
at fortælle. Hvis jeres medlemmer vil være en del af udstillingen, kan de tilmelde sig her:
https://www.shortaudition.net/en-skat-til-danmark?
fbclid=IwAR0YZNBNfEUkekes3PeqoP9LInTL-OYPWDYasIepNSOu62VpeYhFLiqRp8A
Vi mangler jeres databehandleraftaler
Vi mangler fortsat mange af jeres databehandleraftaler. Det er virkelig vigtigt, at I sender os en
underskrevet version, så vi har alle lovmæssigheder på plads. Hvis I er usikre på, om I har
modtaget den til underskrift eller hvis I har oplevet udfordringer med at sende os den, så skriv
endelig til Birgitte på bv@kolonihave.dk
Juratelefonens åbningstider
Vores juratelefon har fået ny telefontid. Nu er den åben samtidig med de andre telefoner; det vil
sige mandag - torsdag kl. 10.00 - 12.00.
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Konflikthåndtering for medlemmer
I forbindelse med, at vi er indgået samarbejde med Center for konfliktløsning, åbner vi op for,
at medlemmerne på forsøgsbasis kan ringe til centret i hele oktober måned. I må meget gerne
videreformidle det til jeres medlemmer i haverne - alternativt kan I henvise til nyheden på
vores hjemmeside eller facebookside.
Husk, at I som bestyrelse altid kan ringe til centret og få hjælp og sparring på, hvordan I
håndterer en konflikt imellem medlemmer eller imellem bestyrelse og medlemmer.
Ny kontaktside på hjemmesiden
Vi har ændret vores kontaktside på hjemmesiden. Vi håber, at det giver jer et bedre indblik i,
hvad vi kan hjælpe med på forbundskontoret og hvor man ellers kan søge hjælp.

Det var alt for nu.
De bedste hilsner og god weekend fra os alle på
Forbundskontoret

