Kære formænd
Det er blevet nødvendigt at nævne, at det ikke er tilladt for foreningerne at nedlægge havelodder
eller slå havelodder sammen i Københavns Kommune, idet dette vil fungere som en delvis
nedlæggelse af kolonihaveområder.
Kredsen vil gerne have en tilbagemelding fra foreningerne om behovet for vurderingskurser,
således at vi kan planlægge herefter.
Det er vigtigt, at jeres valgte vurderingsfolk bliver sat ind som vurderingsfolk i Foreningsportalen,
da de eller ikke får adgang til vurderingssystemet. Vi har oplevet flere tilfælde på
vurderingskurserne, hvor kursisterne ikke kunne komme ind i vurderingssystemet.
Samtidig vil vi også gerne have en tilbagemelding fra de foreninger, som har lyst og ressourcer til at
hjælpe med vurdering i andre foreninger. Kredsen har en del henvendelser fra små foreninger, som
ikke selv kan klare denne opgave.
På kredsens hjemmeside kan der nu findes info om Persondataloven.
Årets Præmiefest finder sted lørdag den 27. oktober 2018. Hvis man er hurtig, er der stadig
mulighed for tilmelding.
Med hensyn til afhentning af præmier for de foreninger, som ikke deltager i Præmiefesten, kan dette
ske fra onsdag den 7. november til og med onsdag den 19. december 2018 mellem kl. 17 og 19 på
kredskontoret. Husk at kredskontoret holder lukket den sidste onsdag i måneden.
Vi har konstateret, at en del foreninger ikke har ajourførte oplysninger om, hvem der er formand
eller til hvilken foreningsadresse korrespondancen skal sendes. Her er der tale om
Kolonihaveforbundets Dialognet og Foreningsportalen. Jeg henstiller derfor til, at dette hurtigt
rettes op, således at korrespondancen fra kreds og forbund går til den rette person.
Har i problemer med at få dette gjort korrekt, må i rette henvende til forbundskontoret.
Flemming Nørgaard, som har siddet i kredsbestyrelsen, har valgt at trække sig.
1. suppleant Jørgen Ullman er derfor indtrådt i kredsbestyrelsen.
Sluttelig skal jeg nævne, at der desværre ikke er noget nyt omkring byggesagsbehandling og
byggestoppet.
Det er dog vigtigt for mig at nævne, at juristerne i forbund og kommune arbejder ihærdigt på at få
løst problemerne, således at der forhåbentligt findes frem til en løsning i indeværende år.
Venlig hilsen
Amy Lauridsen
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