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Status for sagerne vedrørende overpriser er den, at køberne har faet medhold i 11 sager,
mens sælgerne har fået medhold i 4 sager. Den sidst afsagte dom, giver køber medhold.
II
Postvæsenet har endnu engang ændret deres adressehåndtering. Det har bl.a. betydet, at vi
oplever at personer der har samme efternavn, og bor i samme gade, forveksles af maskinen i
Postvæsenet, hvilket indebære at en person der ikke er medlem får "Havebladet", mens vort
medlem ikke får noget. Det indebærer endvidere, at Post Danmarks oplysninger retter vores
korrekte adresse til en forkert adresse. Post Danmark siger at de ikke kan rette fejlen lige
med det samme, så ret henvendelse til Forbundskontoret, hvis et "Haveblad" udebliver.
III
Hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal iværksættes en medlemsundersøgelse. Det betyder, at der fra onsdag den 10. maj vil blive ringet til vore medlemmer, for at høre vore medlemmers mening om hele kolonihavebevægelsen, med hvad det indebærer. Orienter jeres
medlemmer evt. ved et opslag i foreningens udhængs skab, og opfordrer dem til at tage godt
imod spørgerne, og bruge den tid der er nødvendig. Se vedlagte bilag
IV
Der er fortsat stor usikkerhed vedrørende, hvad de forskellige forsikringer dækker. Fra Forbundskontorets side er vi meget tilbageholdende med at rådgive, da vi ikke mener at have
den fornødne ekspertise. Vi vedlægger et notat fra 23.03.2006, samt brev af 4.april til Slagelse kreds og endelig en "folder" fra Forsikringsoplysningen. Vi håber det kan bringe lidt
mere klarhed.
V.
Der vedlægges til orientering dom afsagt af Vester Landsret den 3. marts d.å. Vore papirer
holdt hele vejen, og Landsretten lagde bestyrelsen og konsulentens forklaring til grund, samt
selvfølgelig de fremlagte fotos, som begrundelsen for resultatet, som var eksklusion af medlemmet.
VI.
Vore brevmapper til vore vurderingspapirer er blevet meget vel modtaget. En kreds har således bedt om at få et større antal til daglig brug, og altså ikke til vurderingspapirer. Vi har
derfor fået trykt 1000 af disse mapper, som er blevet "anonymiseret" således at de kan bruges i alle sammenhæng. Pris Kr. 15 stykket.
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