
Kære bestyrelser og medlemmer 

Maj ligger foran os, landet åbner gradvist og vi kan være i haverne. Vi håber, at den positive udvikling
fortsætter.  
 
Sidste chance for at besvare undersøgelsen
Deadline for at lade os vide, om I er tilfredse med Havebladet eller om der er noget, I kunne tænker jer
anderledes, er fredag d. 7. maj kl. 12. 
Vi har brug for mange flere svar, end vi har modtaget, så vi håber, I vil slå et slag for undersøgelsen hos
medlemmerne. De/I kan både besvare undersøgelsen digitalt og printe den, så den kan udfyldes i
hånden. I finder undersøgelsen her.

Genåbning og forsamlingsforbud
Den 16. april besluttede et bredt, politisk flertal en plan for landets genåbning. Det betyder, at vi stille
og roligt kan begynde at være flere samlet på ét sted. På denne side kan I få et overblik over vigtige
datoer i forhold til den gradvise ophævelse af forsamlingsforbuddet. 

Er der dårlig stemning imellem jer?
Hvis I oplever konflikter internt i bestyrelsen eller mellem medlemmer i haverne, kan I få rådgivende
hjælp til at nedtrappe konflikten (eller forebygge en evt. konflikt) hos vores rådgiver i Center for
Konfliktløsning. I kan læse mere om tilbuddet her. 

Værd at vide om digitale generalforsamlinger
Hvad skal man have styr på, hvis man gerne vil afholde digitale generalforsamlinger? Det har vi skrevet
om her.
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https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/hvad-synes-du-om-havebladet/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/generalforsamlinger-under-corona/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/er-du-i-konflikt-med-nogen-i-haveforeningen/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/vaerd-at-vide-om-digitale-generalforsamlinger/


En del af det, I betaler kontingent til er, at vi forhandler jeres vilkår. I nogle tilfælde er det på landsplan
og i nogle tilfælde er det lokale sager. Hver måned udsender vi en status over, hvad vores direktør,
forbundsformand og jurist har arbejdet på. I kan se opgaver og placering i landet enten på Facebook
her eller på Dialognet her.

Ny i bestyrelsen - hvad skal man vide?
Det at overtage et arbejde fra en tidligere bestyrelse eller bare at blive valgt ind i én, kan være noget
af en mundfuld. 
Derfor er vi i gang med at indsamle input til, hvad det kunne være rart at vide som ny i bestyrelsen. Vi
har lavet en bruttoliste over emner. Uanset om I er nye i bestyrelsen eller I har siddet i bestyrelsen i
årevis, er vi meget interesserede i at høre, om punkterne kan bruges til noget? Vil det være en hjælp
med en vejledning eller små hjælpevideoer om emnerne? Send gerne eventuelle input eller
kommentarer til Iben på iss@kolonihave.dk

1. Hvad vil det sige at være en forening? 
2. Hvad skal I vide for at få foreningen til at fungere i forhold til mailadresser, hjemmeside, arkiv m.v.? 
3. Medlemsdata: Hvordan får I styr på medlemmernes data? Om registrering i Foreningsportalen
(medlemssystemet)
4. Økonomi: Hvem må beslutte om der skal bruges penge, hvordan betaler man, hvem godkender
regninger, lægger  man selv ud eller hvordan, osv.? 
5. Hvornår skal man rette henvendelse til Forbundet (forhandling mv.) 
6. Hvilke regler og vedtægter er vigtige at kende fra foreningen og forbundet 
7. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne (generalforsamlingen). Hvilken betydning har det -> lidt om
det at være frivillig
7. Hvad skal man i foreningens liv: Tage konflikter mellem medlemmer, hvis der er brug for det (evt.
retssager). Deltage i generalforsamlinger, deltage i kurser fra forbundet, evt. holde åben for
personlige eller telefoniske henvendelser, deltage i bestyrelsesmøder, gå havevandring osv.  
8. Frivilligt arbejde -> sætte rammer og forventningsafstemme med medlemmerne
9. Arkivering: Hvor langt tilbage skal man gemme. Skal man arkivere digitalt/fysisk? 

Service betalt af jeres kontingent
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https://www.facebook.com/kolonihaveforbundet
https://kolonihaveforbundet.dialognet.info/dialognet/app-touch/#/item-view/1254
https://www.facebook.com/kolonihaveforbundet

