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Kære haveforeninger

Vi håber, I nyder den danske sommer og får slappet af. På forbundskontoret har vi stadig kollegaer, der
er på ferie, men telefoner og mails bliver besvaret som normalt.

Ja/nej til Havebladet

Vi oplever af og til at medlemmer ønsker at afmelde sig Havebladet for i stedet at læse det digitalt.
Det er nu muligt, så når I opretter et nyt medlem i Foreningsportalen, vil I kunne se en boks kaldet
"Haveblad" på siden med medlemmets navn og adresse. Boksen er automatisk sat til at sende bladet, så
hvis medlemmet ikke ønsker at modtage det, skal I klikke fluebenet væk.
De nuværende medlemmer kan selv gå på Foreningsportalen og fjerne fluebenet. Det gør de under
"oversigt", "ændre e-mail og/eller password". På linket nedenfor findes en login-guide til Dialognet, som
også viser, hvor Foreningsportalen ligger:
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/dialognet/

Sådan går det med medlemsundersøgelsen

Medlemsundersøgelsen har været i gang i lidt over 3 uger nu, og det går rigtig godt.
Hver 6. medlem har besvaret spørgeskemaet og især medlemmer fra kreds 1, 2, 3, 12 og 19 har høj
svarrate:
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Vi håber, at I fortsat vil opfordre medlemmerne til at besvare spørgeskemaet, så flest mulige kan få
indflydelse på, hvordan vi kan være et bedre forbund i fremtiden. Medlemmerne kan både besvare
skemaet digitalt eller printe det ud til besvarelse i hånden. Begge muligheder ligger på hjemmesiden. På
forsiden af hjemmesiden er der et billede, der sender dem direkte til rette side for medlemsundersøgelsen.

Når medlemmerne skal sælge kolonihaven

Ved salg af kolonihavehuse risikerer sælger at hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salget.
Kolonihaveforbundet har derfor indgået aftale med OBH-gruppen, som udarbejder
besigtigelsesrapporter af kolonihavehuse. Det er naturligvis langt fra relevant for alle, men nogle huse
har en værdi, hvor en rapport giver god mening. Det er dog helt op til sælger at beslutte, om
vedkommende vil benytte sig af ordningen.
En besigtigelsesrapport har ikke samme juridiske status som en tilstandsrapport. Den har dog til formål
at belyse ejendommens tilstand/skader i forbindelse med et salg. En besigtigelsesrapport giver dermed
et bedre beslutningsgrundlag for køber og giver færre tvister efterfølgende, da en køber ikke kan
påberåbe sig punkter, som han/hun er gjort bekendt med inden handlen.

Vedhæftet mailen med nyhedsbrevet er også et dokument om OBH-gruppens tilbud.
FORTSAT GOD SOMMER TIL JER ALLE
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