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

Kære bestyrelser og medlemmer 

Så er kulden sat ind og sneen maler alt hvidt. Heldigvis har vi en masse nyheder, I kan lune jer på. Blandt
andet har vi et tilbud der gør, at I ikke behøver forlade sofaen, hvis I vil på bestyrelseskurser. 
 
Online webinarer for bestyrelser
I sidste havesæson testede vi online webinarer, og de bliver nu en fast del af vores service.
I denne havesæson har vi et webinar hver uge og emnerne er de samme som de fysiske kurser i koloni-
havejura. Emnerne er:

Vores hjemmeside har sit eget menupunkt, der hedder "kurser". Herunder ligger "Live webinarer", hvor
I kan læse mere om indhold, tilmeldingsprocedure og se, hvornår de bliver afholdt. 

Digitale generalforsamlinger - hvordan og hvorledes?
I 2020 blev den fysiske generalforsamling udfordret og alt tyder på, at 2021 bringer udfordringen videre
med sig. Vi er derfor nu i gang med at lave en vejledning om digitale generalforsamlinger. Vejledningen
vil komme ind på emner som:
Hvad siger jeres vedtægter, spilleregler for det digitale møde, digitale platforme og hvad med de ikke
digitale medlemmer m.v. Vi skal nok sende den til jer, så snart den er klar. 
Indtil da kan I læse om generalforsamlinger her.
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https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/kurser/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/generalforsamlinger-under-corona/


Vurderingspersonens medlemsnummer
Vedkommendes fulde navn og haveforening

VIGTIGT - Når et bestyrelsesmedlem ikke længere er i bestyrelsen
Når et medlem fratræder sit arbejde i bestyrelsen, men stadig er medlem i haveforeningen, er det vigtigt,
at formanden eller administratoren i jeres haveforening ikke trykker: ”Afmeld”, når de står i listen:
[Foreningsnavn][bsty] [Foreningsnummer].

Gør dette i stedet:
Gå i stedet til listen [Foreningsnavn] [med] [Foreningsnummer] og tryk ”Rediger” ud for medlemmet på
listen. Fjern derefter markeringen af bestyrelsesrollen.
Se evt. side 4 i "Vejledningen til Foreningsportalen" (husk at være logget på Dialognet inden).

Afmelding og tilmelding af vurderingspersoner - info fra VUU
Det er vigtigt, at formanden i jeres forening husker at framelde fratrædende vurderingsfolk hos os.
For at gøre det skal formanden sende en mail til os på vurdering@kolonihave.dk, som indeholder:

I skal tilmelde nye vurderingspersoner på samme måde og husk også at knytte en e-mailadresse til dem i
Foreningsportalen

Hvad kan man forvente, når man bliver en del af bestyrelsen?
I forbindelse med, at vi gerne vil videreformidle, hvad man kan forvente, når man bliver en del af en
bestyrelse, vil vi gerne i kontakt med 6 meget erfarne bestyrelsesmedlemmer (med
min. 6 års erfaring) og 6 helt nye bestyrelsesmedlemmer (med maks. 1 års erfaring).

Hvis nogen af jer i bestyrelserne kunne tænke sig at snakke med os om, hvordan I har oplevet dét at
blive en del af en bestyrelse, så send gerne en mail til Iben på iss@kolonihave.dk med et
telefonnummer og hvor i landet, jeres haveforening ligger. Vi vægter at snakke med to fra hver landsdel,
så alle er repræsenteret.

Spørgeskemaundersøgelse for vurderingspersoner
Vi har udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle vurderings- og ankevurderingspersoner.
Undersøgelsen spørger ind til deres erfaring med forbundets vurderingsmetoder og -regler. 
Købs- og Salgsudvalget arbejder med at se på kongresforslag, der forhåbentlig kan forbedre og forenkle
vurderingsreglerne. Undersøgelsens resultater skal fungere som input til det arbejde.

Vi håber, at I vil hjælpe os med at minde vurderingspersonerne i jeres haveforening eller kreds om at
besvare undersøgelsen. Vi har sendt den til dén mail, der er noteret ved deres rolle i Foreningsportalen.
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https://kolonihaveforbundet.dialognet.info/dialognet/app-touch/#/item-view/941

