
Kære bestyrelser og medlemmer 

Generalforsamlinger
Covid19-smittetrykket ændrer sig og derfor gør myndighedernes udmeldinger ligeså. Det kan være svært at
navigere i, når man ønsker at afholde generalforsamlinger. Vi vil opfordre jer til at skele til vores hjemmeside,
som vi holder opdateret om netop det. 
Som det er nu, anbefaler vi maks. 50 personer til en generalforsamling med henholdsvis 2 m2 pr. person, hvis I er
siddende og 4 m2 pr. person, hvis I er stående. Overvej evt. digitale generalforsamlinger.

Hvad bruger vi jeres kontingent til?
Det koster 323,50 kr. årligt for hver kolonihave at være medlem af Kolonihaveforbundet. Det vil sige under en
krone om dagen. Men hvad bruger vi de penge til? Dette har vi illustreret i et lagkagediagram, som er med i
sæsonens sidste Haveblad. I kan se og læse mere om det på vores hjemmeside her.

Gratis live webinarer om kolonihavejura
Vi har tidligere testet live webinarer om kolonihavejura og sætter nu flere datoer i kalenderen. Hvert webinar er
estimeret til at tage ca. 2 timer og kan altså opleves hjemme fra sofaen. I finder datoerne og tilmeldingsprocedure
på vores hjemmeside her.

Dataaftaler
I april 2020 udsendte vi en "delt dataansvarsaftale" til jer til underskrift og returnering.  Meget få af jer har
returneret den. Som forening er I, sammen med os, ansvarlige for medlemmernes data, og derfor er det
lovpligtigt, at I indgår en databehandler-aftale med os. 
Hvis I har mistet den, finder I aftalen vedhæftet denne mail. Aftalen returneres ved at scanne alle sider ind inkl.
underskrift og sende det som en vedhæftet fil til: bv@kolonihave.dk - med teksten ”Dataaftale – Foreningens
navn” i emnefeltet, eller via post til: Kolonihaveforbundet - Att. Birgitte Vandug - Smedeholm 13C, 2.,2730 Herlev.
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KONSEKVENS 
Hvis Datatilsynet kommer på besøg og vi ikke har indgået aftale, bliver det dyrt for de haveforeninger, der ikke har

aftalen på plads. Derfor vil vi VIRKELIG gerne have, at I returnerer aftalerne til os.

https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/digitale-noed-generalforsamlinger/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/om-os/hvad-bruger-vi-dit-kontingent-til/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/kurser/live-webinarer/

