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I
Der er nu oversigt over hvilke haver der er blevet varige, og hvilke der ikke er det.

Vi vedlægger 2 oversigter, nemlig een oversigt over Forbundets medlemmer med angivelse
af "ikke varige" haver, samt hvor mange haver der er i alt i de respektive kommuner. - Der
er altså kun tale om Forbundets medlemmer. Til allersidst er angivet lidt statistik der viser,
at også i dette tilfælde, har det været en klar fordel at være medlem af Kolonihaveforbundet.

Den anden oversigt viser alene Forbundets medlemsforeninger der er blevet erklæret for
"ikke varige", med angivelse af hvor mange havelodder der er tale om i den enkelte kom-
mune.

Der er virkelig tale om et fantastisk resultat, især set i lyset af den massive negative påvirk-
ning fra Kommunernes Landsforenings side .- Specielt har det generelt været en stor succes,
hvor Forbundet sammen med den lokale kreds har kæmpet for at få erklæret haverne for
"varige" efter udmelding om det modsatte. Der er virkelig skabt historie.

I hele processen har det været en stor fordel, at vi har kunnet kommunikere med vore Tyske
og Østrigske søsterorganisationer, som begge har en lov i forvejen. Det viser også, at det er
af stor værdi, at Forbundet er medlem af det Internationale Kolonihaveforbund.

II
Og så til noget helt andet!
Hovedbestyrelsen har vedtaget at der i omslaget til "Hovedbestemmelser omfattende haveaf-
ståelser i kolonihaveområder" skal tilføjes efter punkt 3 sidste punktum: " Salg af bebyg-
gelsen kan ikke betinges af forpligtelse til samtidig køb af indbo og/eller redskaber"
Dette er altså gældende allerede nu, uanset hvad der står i det omslag I benytter, men vi har
selvfølgelig fået optrykt nye omslag med den korrekte tekst.

III
På opfordring vedlægges Mads Kofods artikel om træer i kopi.

IV
Det skal endnu engang understreges, at det er meget vigtigt at bestyrelsen i eksklusionssager
husker at protokollere alle beslutningerne, altså både "advarsels" beslutningen og ophævel-
ses- og eksklusionsbeslutningen. Dette af hensyn til de krav Fogedretten stiller.
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