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Som omtalt på vor hjemmeside den 8. september under nyheder, fik køberne fuldt medhold i
alle de tre sager som var procederet for Østre Landsret. Vi har også lagt konklusioner og resultater under samme rubrik. Efterfølgende er den ene af sagerne af sælge rn e anket til Højesteret, og Forbundet forsøger nu i samarbejde med advokat Kramme, at fremskynde sagen
mest muligt, også af hensyn til domstolene, som er ved at "drukne" i overpris sager. Købernes sager imod bestyrelse rn e er også sat i venteposition, indtil Højesteret har afsagt dom.
I den forbindelse skal vi endnu engang understrege, at det kan være forbundet med bestyrelsesansvar at deltage som bestyrelse i overprissager, eller tillade handler uden at
der gores brug af Forbundets vurderingsregler. Dette uanset om der er tale om en Haveforening på lejet grund, eller en andelshaveforening.
II
Der hersker åbenbart fo rt sat den misforståelse, at det var haveforeningerne som blev varige
ved Kolonihavelovens vedtagelse. Jeg ved at noget af misforståelsen skyldes, at vi ved bekræftelsesbrevet brugte en upræcis formulering, men nu skal det altså gentages, at det er arealet som er varigt kolonihaveområde, og det indebærer, at en kolonist, såvel som hel haveforening, kan blive opsagt, og må bo rt fjerne sig fra arealet, såfremt reglerne ikke følges.
Ved den nyligt afholdte kongres, blev dette da også understreget af såvel Fødevareminister
Han s Chr. Schmidt som af Svend Auken.
III
Kongressen blev afholdt på bedste vis, og under meget dygtig styring af de to dirigenter.
Den ko rt e episode før kongresåbningen med H/F Ishøj-Søndergårds formand Lisa Poulsen
uden for kongressalen bidrog blot til, at afviklingen blev mere saglig og humørfuldt end
mange an dre kongresser. At så pressen havde et andet ærinde, k an vi ikke gardere os imod.
Kongresreferatet vil blive udsendt i uge 49.
IV
Jeg skal endnu engang henvise til advokat Krammes artikel om, hvad bestyrelser skal sk ri ve
under på, i forbindelse med medlemmernes låneoptagelser. Brevet vedlægges.
V.
Slagelse kreds havde møde med Codan Forsikring i juni måned, og kredsens referat vedlægges.
VI.
Så er der godt nyt til vore bestyrelser. Med dette nyhedsbrev følger en kuve rt med et brugernavn og en adgangskode til Formanden personligt. Det betyder, at hvis formanden afgår som
formand, kan adgangskoden ikke længere benyttes. Den nye formand vil så få tildelt et nyt
brugernavn og en ny adgangskode.
Når form an den går ind på følgende hjemmeside: "http://80.196.110.190/khf/medlemmer/",
vil formanden til enhver tid, kunne få medlemsrapporten for h an s/hendes haveforening at se,
men også kun den. Der k an ikke rettes i rapporten, men der kan tages en kopi, som så kan

indsættes i et excelark eller et Word-dokument, alt efter temperament. Herefter kan der rettes i kopien med tydelig markering af hvor re ttelserne er sket (i Word k an du under "funktioner" og så "ændringer" automatisk få markeret ændringerne med rødt), og den k an så sendes til Forbundskontoret, eventuelt som e- mail. Rapporterne vil blive opdateret med en dags
forsinkelse.

Slippen som Form anden modtager, har følgende kolonneoverskrifter: L Brugernavn 2. Fornavn 3. Efternavn 4. adgangskode 5. Haveforeningsnavn.
Er der tvivlsspørgsmål, så ring eller skriv til os.
VII.
Ellers vil vi godt slå et slag for vor hjemmeside. Medlemsundersøgelsen viste bl.a. at sto rt
set alle vore medlemmer læser alle numre af "Havebladet", mens meget få ser på vores
hjemmeside WWW. kolonihave.dk. Vi mener selv at hjemmesiden er fyldt med gode informationer, og får da også ros fra dem som har studeret den, men det er altså for få efter vor
formening. Det er en god og hurtig måde at informere på. I den forbindelse kan nævnes, at
alle standardskrivelserne nu også er lagt ud i Word under "dokumenter", således at der kan
tages kopi af skrivelsen, som så indsættes i et tomt Word-dokument, hvorefter der kart skrives direkte i kopien.
Der er kommet yderligere en standardskrivelse til, nemlig til skifteretten.
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