Kære formænd
I forbindelse med forbundets medlemsundersøgelse vil jeg venligst opfordre til, at i minder jeres
medlemmer om at indsende spørgeskemaet, hvor der er frist til den 24. august 2020, kl. 12. Vi ved, at
det for nogle medlemmer er en vanskelig opgave, når der er tale om et digitalt spørgeskema. Det
kunne derfor være en god ide, hvis bestyrelsen tilbyder at hjælpe de medlemmer, som har svært ved
denne opgave. Man kan eventuelt tilbyde en dag eller flere på foreningens kontor eller i foreningshuset, hvor medlemmerne kan møde op og få hjælp til at udfylde skemaet. Det er vigtigt for
Kolonihaveforbundet, os alle, at så mange svar som muligt kommer ind, således at de resultater som
kommer ud af undersøgelsen bygger på så mange medlemmer som muligt. På forhånd tak for
hjælpen.
Jeg vil også nævne, at kredsen har afholdt fire vurderingskurser i juli måned som erstatning for de
aflyste i vinter på grund af Coronakrisen. Efterfølgende er der nu planlagt nye kursuser i efteråret.
I forbindelse med de nye krav om, at vurderingsfolk skal på kursus hvert andet år, tilbyder kredsen
nu to typer kurser. Nemlig et grundkursus for nye vurderingsfolk samt et brush up kursus for dem der
tidligere har været på kursus.
De planlagte kurser afholdes
torsdag den 3. september 2020, kl. 16 - 21 som er et brush up kursus tirsdag den 22. september 2020, kl. 16 - 22 er for nye vurderingsfolk tirsdag den 29. september 2020, kl. 9 - 16 for nye vurderingsfolk lørdag den 3. oktober 2020, kl. 10 - 15 som er et brush up kursus.
Tilmelding til ovennævnte kurser skal ske via kredsens hjemmeside, hvor kurserne bliver lagt ind i
løbet af 8 dage.
Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte kredsen via vores hjemmeside
eller i kredsens kontortid onsdage mellem kl. 17 og 19. Dog undtaget sidste onsdag i måneden.
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