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Kære haveforeninger
 

Vi er kommet igennem lange, seje januar og kan nu se frem til gradvist mere lys og varme. Vi

glæder os til, at havesæsonen starter op igen.  I mellemtiden har vi en del nyheder til jer.

 

Digitale generalforsamlinger - vil I være med til at teste det?
Oplever I også fald i deltagelsen på jeres generalforsamlinger? Foreningslivet Danmark lider

generelt under det, men en del foreninger og boligorganisationer har oplevet stor succes med

at sætte strøm til deres generalforsamlinger. 

Ved at digitalisere, har de oplevet øget, aktiv deltagelse ved:

Flere forslag, mere debat, flere kandidater, større fremmøde ved fysisk møde (v. f.eks. digital

forslagsstillelse inden mødet) og højere stemmeprocent.

 

Vi søger tre haveforeninger, der har lyst til at teste en digital generalforsamlingsløsning. 

Hvis I synes, det lyder spændende, så læs mere om det her. 

 

Der er lukket for kredsenes adgang til medlemsoplysninger
De medlemsoplysninger, der er registreret i forbundets foreningsportal, er omfattet af

persondata-forordningen. Derfor skal behandlingen af oplysningerne overholde loven. 

 

Det betyder, at forbundet har lukket for kredsenes adgang til foreningsportalen, fordi der ikke

er en generel hjemmel til, at forbundet må videregive oplysningerne til dem. Kredsene har

fortsat adgang til lister over, hvem der er bestyrelsesmedlemmer og vurderingspersoner i

foreningerne.  Kredsene har modtaget en mail om, hvordan de skal ansøge om at få adgang til

oplysningerne, hvis en eller flere haveforeninger har behov for det.   

 

Fortsættes på næste side

http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/digitale-generalforsamlinger/
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Tildeling og fratagelse af rollen "Vurderingsmand"
Pr. 1. januar 2020 har Vurderingsfunktionen overtaget opgaven med at tildele/fratage rollen

"Vurderingsmand" på haveforeningernes medlemmer. Det er derfor ikke længere muligt for jer

at administrere den rolle i Foreningsportalen.

Hvis I ønsker ændringer vedr. vurderingsmandsrollen, skal I henvende jer til

Vurderingsfunktionen på vurdering@kolonihave.dk

 

Medlemsundersøgelser 
Inden for det næste halve år, igangsætter vi et par medlemsrettede undersøgelser. 

I vil blandt andet modtage en tilfredshedsundersøgelse af Havebladet og en undersøgelse i

relation til organisationsudvalgets arbejde med at finde ud af, hvordan fremtidens

Kolonihaveforbund skal se ud. 

 

Telefontiden for juridisk rådgivning er ændret
Juratelefonens nye åbningstider er: Tirsdag - torsdag: kl. 10.00 - 12.00 og derudover om

torsdagen: kl. 13.00 - 15.00.

 

Persondatavejledningen er opdateret
Vi gjort det så let for jer, som muligt. På Dialognet under "bestyrelse" i mappen "vejledninger"

finder I den opdaterede persondatavejledning. Vores tjekliste og skabeloner, der er parate til

at blive udfyldt, burde lette det kedelige, men nødvendige arbejde for jer alle. 

 

Kurser og tilmelding
Kursussæsonen er så småt i gang og allerede nu er der deadline for tilmelding. Husk derfor at

holde jer orienteret på hjemmesiden under menupunktet kurser.

 

 

 

 


