Nyhedsbrev nr.2
12.12.2000
Sammen med dette nyhedsbrev, vedlægges kongresreferatet fra kongressen i Aalborg d.å.
Endvidere vedlægges Forbundsvedtægten som den ser ud efter de beslutninger der blev
truffet på kongressen. Ændringer findes i §§'erne:
§ 4 nr. 5 sidste afsnit
§ 5 nr. 1 b
§ 7 nr. 7
samt redaktionelle ændringer i §§'erne:
§ 12 vedrørende diæter
§ 13 vedrørende statskonsulent, som nu blot er konsulent
§ 16, da Finansministeriet ikke er tilsynsvirksomhed længere.
Der havde desværre indsneget sig nogle fejl i vor udsendelse af forbrugerprisindeks i
september måned. Der var en slåfejl vedrørende basislejen på jordlejen på statsarealer
som var angivet med 20 øre for lidt. Endvidere var overgangen i kilometrerne
angivet til 12.000 og ikke som rettelig er 20.000. Der vedlægges et nyt eksemplar,
og det gamle bedes smidt ud.
Der vedlægges yderligere udtalelse fra Elektricitetsrådet om nye regler for forsamlingshuse
m.v. vedrørende kontroltilsyn o.lign.
Fra den juridiske verden vedlægges spørgsmål fra Haveparken Flade enge, samt
adv. Krammes svar på samme.
Adv. Kramme er endvidere blevet spurgt om, hvor lang tid der må gå fra en direkte
valgt tillidsmand( normalt formand og kasserer) fragår i sin valgte periode, f.eks.
efter blot et halvt år, og der skal ifølge Kramme vælges en ny person på posten
indenfor ca. 2 måneder. Forbundet er endvidere blevet spurgt om Forbundets
holdning til bestyrelsesansvarsforsikring, og Forbundet har oplyst at Forbundet
ingen holdning har, men at Forbundet ikke har kendskab til, at der er blevet gjort
økonomisk ansvar gældende overfor haveforeningsbestyrelser, med mindre der
er blevet taget af kassen, og så er ansvaret alene blevet gjort gældende overfor
den person som har taget pengene.
Det skal understreges, at hvis man ,som Forbundet anbefaler, opkræver kr. 100,i restancegebyr for for sent indbetalt haveleje, skal denne beslutning vedtages
på en generalforsamling, såfremt det tidligere beløb(kr. 50) er angivet i vedtægten,
hvad det var i standardvedtægten.
Vi er ligeledes blevet spurgt om der i forbindelse med at en person i lige op-eller
nedstigende linie( børn, børnebørn , forældre, bedsteforældre)overtager en have
jfr. standardvedtægtens § 7 stk. 5 eller den "grønne" lejekontrakts § 5, sker en
overdragelse der kræver vurdering. Svaret er ja. Det er endvidere Forbundets
holdning, at såfremt der er pligt til lovliggørelse i forbindelse med overdragelse,
skal der også i denne situation ske lovliggørelse.
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Vor hjemmeside har nu under Downloadcenteret følgende dokumenter til disposition:
Den nye Forbundsvedtægt
Standardvedtægt for Kolonihaver
Standardvedtægt for Andelshaver
Under Links kan I finde rapporten fra det forberedende lovudvalg. Det er spændende
læsning som skal anbefales. Rapporten foreligger i trykt form først i det nye år fra
Miljøministeriets side.

Forbundet holder januarudsalg, idet vi har 90 stk." Twiligth Time " lysestager til fyrfadslys
til salg for kr. 350,- pr stk. hvad der er under indkøbspris. Den der kommer først
til mølle.......
Vi sælger også som noget nyt, den meget roste video om kolonihaver, som Forbundet
har ladet fremstille. Prisen er kr. 115,- incl. porto og moms
Vi erindre endvidere om, at vore direkte e-mails er som følger:
Ivan Larsen:
il@kolonihave.dk
Mads Kofod :
mk@kolonihave.dk
Inge Christiansen:
ic@kolonihave.dk
Vivi Jensen:
yj@kolonihave.dk
Jette Petersen:
ip@kolonihave.dk
Endelig ønskes I en glædelig jul og et godt nytår.

Mads Kofod
Sekretariatsleder

