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Det er blevet besluttet, at der her fra Forbundskontoret, skal udsendes nyhedsbrev til vore
haveforeninger, når den daglige ledelse her på Frederikssundsvej finder det hensigtsmæssigt.
Det er ikke meningen , at brevet skal være et "mini" haveblad, men blot en kort orientering.
Jeg vedlægger 2 eksemplarer af " Grøn Viden" og kopi af skrivelse vedrørende brandkrav til
foreningshuse.- Sidstnævnte bør læses nøje.
Der kommer en " Grøn" telefonlinie hver tirsdag formiddag mellem 9 og 12, her på kontoret på
Forbundets telefonnummer. Der er yderligere oplysninger i det
kommende "Haveblad". Det er Grethe Bjerregaard som vil sidde ved telefonen.
Som en tilføjelse skal de haveforeninger, hvor det på en generalforsamling er blevet
besluttet at der skal være en ekspektanceliste(venteliste) og som benytter
Forbundets standardvedtægter, og dermed også standardskrivelserne, tilføje
som følger nederst på følgende breve A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 og H2:
"Såfremt der i foreningen forefindes ekspektanceliste, skal denne respekteres,
når have og bebyggelse skal afhændes, uanset om det er medlemmet
selv, som opsiger, eller medlemmet bliver opsagt."
Endelig vedlægger jeg en skrivelse vedrørende "Skuret"'s dag i september.- Vi finder
det meget vigtigt, at så mange som muligt af vore haveforeninger deltager i arrangementet , specielt da der i øjeblikket arbejdes med at udforme en lov om kolonihaver.
Som det sikkert er de fleste bekendt sidder Forbundsformand Ivan Larsen og undertegnede i det lovforberedende udvalg, og det vil være en stor støtte for vores arbejde,
hvis vi kan henvise til, at vore medlemmer også deltager aktivt for at offentligheden
kan få kendskab til kolonihavelivet på godt og ondt. Vi kan ikke forvente at få så
megen positiv opmærksomhed de næste mange mange år, så det er vigtigt at gribe
chancen nu, for at få forbedrede vilkår for vore medlemmer.
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