
Kære bestyrelser og medlemmer 

Rigtig godt nytår til jer alle. Vi håber, at 2021 vil bringe meget godt med sig. Da det er årets første
nyhedsbrev, har vi en del nyheder til jer. Rigtig god læselyst.
 
Kongres 2021 er udskudt
Hovedbestyrelsen har besluttet, at kongressen, der skulle være afholdt i september 2021, skal udskydes
til september 2022. Det har ikke været muligt for Kolonihaveforbundets udvalg at mødes og få ordentlig
gang i udviklingsprocesserne pga. corona. Derfor er meget af arbejdet, der skal behandles på
kongressen, forsinket. I kan læse mere overordnet om kongressen i §9 her.

VIGTIGT - gør IKKE sådan her, når I opretter nye medlemmer i Foreningsportalen
Der er desværre en del formænd og administratorer, som opretter nye medlemmer i Foreningsportalen
ved kun at ændre navn og adresse på det sælgende medlems medlemsnummer. Det er ikke lovligt, fordi
det gamle medlems loginoplysninger følger med det nye medlem OG der kan være knyttet andre
informationer på medlemsnummeret, som ikke er relevante i forhold til det nye medlem. 
Derudover vil der ikke blive sendt velkomstbrev til det nye medlem.

Gør dette i stedet
Den korrekte fremgangsmåde er at afmelde det medlem, som sælger sin have. Her skal I finde
medlemmet på medlemslisten og klikke på ”Afmeld”. Herefter er medlemmet fjernet fra medlemslisten,
og haveloddet står som ledigt.

Det nye medlem oprettes under menupunktet ”Nyt medlem”. Medlemmet vil herefter fremgå af
medlemslisten og der sendes automatisk velkomstbrev til det nye medlem. I kan læse mere om
oprettelse af nye medlemmer mv. i ”Vejledning til foreningsportalen” her. I skal være logget på
Dialognet, før I trykker på linket. 

NYHEDER FRA
KOLONIHAVEFORBUNDET

J A N U A R  2 0 2 1

Side 1 af 2

https://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1569/forbundsvedtaegter-pr-6-juli-2019-final-version-20-i-kongresperioden-2018-2021.pdf
https://kolonihaveforbundet.dialognet.info/dialognet/app-touch/#/item-view/941


Kolonihaveforeningen og dens organer
Bestyrelsen og dens opgaver
Bestyrelsen og forholdet til medlemmerne
Persondata i haveforeninger

Ny lov om brændeovne
Brændeovne er meget mere end varme og hygge. De er nogle af de største syndere hvad angår
luftforurening. Det er især de gamle brændeovne, der sender farlige partikler ud i luften, der er
problematiske. Partiklerne er både en af årsagerne til sygdomme og til, at danskerne lever kortere.
Derfor har Folketinget vedtaget, at gamle brændeovne fra før januar 2003 skal skrottes eller udskiftes
ved køb af ny bolig. Indtil videre gælder loven ikke for kolonihaver og andelsboliger, men læs evt. alligevel
mere her.

Disse gældende dokumenter er opdaterede og lagt på Dialognet
Hvert år i december og januar opdaterer vi de dokumenter, I bruger til jeres arbejde i foreningerne. Vi er
nu færdige med dokumenterne knyttet til salg og vurdering, og dem finder I Dialognet under "Bestyrelse"
og "Vurdering". 

Kursussæson 2021
Kursussæsonen 2021 går nu så småt i gang. Vi har tilmeldingsfrister allerede i midten af februar, så husk
at holde jer opdaterede. 

Live webinarer
I sidste havesæson testede vi live webinarer, og de bliver nu en fast del af vores service.
I denne havesæson har vi et live webinar hver uge og emnerne fordeler sig i 4 kategorier:

I kan se datoer og tilmeldingsprocedure på hjemmesiden, som vi linker til herunder.

Her finder I kurser og datoer
Vores hjemmeside har sit eget menupunkt, der hedder "kurser". Her kan I læse om indhold,
tilmeldingsprocedure og se, hvornår kurserne afholdes. I finder siden her.  

Nye moduler - fysiske kurser i kolonihavejura
Som noget nyt har vi opdelt kolonihavejura for bestyrelser i moduler. Modulerne varer i 5 timer og går i
dybden med et enkelt område inden for kolonihavejura.

Vi overholder sundhedsmyndighedernes krav - fysiske kurser
Vi - og vores hoteller - er løbende i dialog med sundhedsmyndighederne omkring afholdelse af kurser,
og vi kan garantere, at vi overholder de seneste regler og krav, som bliver udstukket af
sundhedsmyndighederne. 
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https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/ny-lov-gamle-braendeovne-skal-skrottes-eller-udskiftes/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/kurser/

