
Kære bestyrelser og medlemmer 

Vi kom godt igennem 1. april. Tusind tak for jeres sjove og positive tilbagemeldinger på vores aprilsnar -
både via mail og på Facebook. Vi havde en fest. 
 
Hvad synes I om jeres medlemsblad?
Stort tak til alle jer, der har besvaret vores undersøgelse om Havebladet. 
Vi har modtaget knap 1000 besvarelser, hvilket desværre er alt for lidt, hvis vi skal konkludere noget.
Havebladet er jeres medlemsblad og derfor skal der være noget for alle deri. Vi håber derfor, at I igen vil
opfordre alle i jeres haveforening til at deltage. Jeres besvarelser giver os mulighed for at se, om der er
noget ved bladet, vi skal ændre eller om I er tilfredse med det, som det er. 

I kan både besvare undersøgelsen digitalt og printe den, så den kan udfyldes i hånden. I finder
undersøgelsen her.

Nyt webinar om salg og salgsprocessen
Vi er i gang med at forberede et nyt webinar om salgsprocessen. Webinaret kommer til at handle om
processen efter vurderingen og indtil nøglerne er overdraget til køber. Vi gennemgår processen skridt for
skridt og inddrager de salgsdokumenter/vejledninger, der ligger som hjælp til jer på Dialognet. 
Vi forventer, at webinaret er klar til tilmeldinger i starten af juni måned. Vi skal nok holde jer opdaterede. 

Service betalt af jeres kontingent
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. 

Fortsættes på næste side
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https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/hvad-synes-du-om-havebladet/


Hver måned udsender vi en status over, hvad vores jurist, direktør og forbundsformand har arbejdet på.
Vedhæftet denne mail kan I se februar og marts måneds kalender for teamet, der afholder møder og
står for forhandlingerne. Udover møderne, sikrer de også fremgang i listen af sager, som I kan se her.
Programmet, linket åbner i, hedder Monday, og I kan sagtens have tillid til det.

Er du ny i bestyrelsen?
Så er vores webinarer måske interessante for dig? Vi afholder webinarer om regler for/i haveforeningen,
bestyrelsen og dens opgaver, medlemmers rettigheder og pligter samt persondata i haveforeninger. 
Se vores webinarer på vores hjemmeside her.
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https://view.monday.com/1025588085-95d6af033f0b4d1b70dd923d46a781f9?r=use1
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/kurser/live-webinarer/

