
Kære bestyrelser 
Vi er nu forbi sommerferien, og derfor har vi lidt nyheder til jer. 
 
Sygdom på forbundskontoret
Vi er ramt af en del sygemeldinger på forbundskontoret. Selvom alle medarbejdere arbejder så
effektivt, de kan, betyder det, at I kan opleve ekstra ventetid på henvendelser og sagsbehandling. Vi
beklager på forhånd og håber på jeres forståelse for situationen.   

Vi arbejder fortsat på det nye design til hjemmesiden
Som mange af jer nok har læst om i nyhedsbrevet fra juni måned, arbejder vi på at pifte vores
hjemmeside op og gøre den mere brugervenlig. Vi forventer, at det nye design bliver lanceret i
efteråret. Vi skal nok holde jer orienteret om, hvornår den bliver taget i brug. 

Vores app udgår
Fra d. 30. september 2021 udgår vores app på tablets og smartphones. Derefter skal I tilgå
Foreningsportalen og Vurderingssystemet via Dialognet på vores hjemmeside.

Vi afvikler app'en, fordi:
- Den er dyr at vedligeholde
- Over 90 % af vores medlemmer ikke bruger den
- Den ikke bliver opdateret til de typer af telefoner/tablets, som vores medlemmer primært har, hvilket
skaber en del udfordringer

Når det nye hjemmesidedesign er på plads, vil I kunne tilgå Foreningsportalen og Vurderingssystemet
direkte fra hjemmesidens forside med kun ét klik. 
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Forsamlingsforbuddet er ophævet
Vi ved, at mange af jer er i gang med at afholde generalforsamlinger og ekstraordinære
generalforsamlinger. Derfor er det rart endelig at kunne meddele, at forsamlingsforbuddet er ophævet
d. 1. september 2021. Der er derfor ingen grænse for, hvor mange man må opholde sig samlet både
indendørs og udendørs. Læs evt. her. 
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https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/forsamlinger-og-socialt-samvaer

