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Kære bestyrelser

Vi går snart ind i december, og selvom det bliver koldere, mørkere og diverse influenzaer huserer,
holder vi humøret højt. Vi håber det samme for jer.
Vores forbundsformand, Preben Jacobsen, indleder dette nyhedsbrev med et par ord, og derefter
følger vores nyheder.

Vores direktør søger nye udfordringer

Siden 2015 har Ditte Jensen været jurist og direktør for Kolonihaveforbundet. Desværre har vi måtte
sige farvel til hende, da hun søger nye udfordringer.
Ditte har i hele sin ansættelse lagt stor energi i sit arbejde og været primus motor for at udvikle vores
organisation.
Vi takker hende for hendes store indsats og vores gode samarbejde, og ønsker hende al held og lykke i
fremtiden.
Forbundsformand, Preben Jacobsen

Automatisk afsendelse af vurderingsrapport til foreningens formand

Som noget nyt afsendes den endelige vurderingsrapport automatisk til foreningens formand, hvis
formanden har registreret en e-mail på sit medlemskab.
Derfor vil vi opfordre alle formænd til at have/få en e-mail registreret på sit medlemskab i
Foreningsportalen. I de tilfælde, hvor en forening ikke har en formand eller en formand ikke har en
mailadresse, skal vurderingsrapporten som hidtil udleveres direkte af vurderingsfolkene.

Vores undersøgelse om et mere bæredygtigt Kolonihaveforbundet

Det går rigtig godt med at modtage besvarelser fra medlemmerne. Faktisk er vi kun 200 besvarelser fra
vores mål om at få 10 % af medlemsskaren til at deltage.
Hvis I kender nogle, der gerne ville deltage, men som aldrig fik det gjort, må I meget gerne sende dem
videre til denne hjemmesidenyhed.
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Den nye hjemmeside
Vi arbejder på højtryk for at få den nye hjemmeside klar, men den slags projekter løber ofte ind i
drillenisser, der forsinker processen. Det er også tilfældet her. Vi har tidligere annonceret, at
hjemmesiden ville gå i luften i efteråret, men nu arbejder vi på at få hjemmesiden klar primo 2022 i
stedet.
Vi er klar over, at I mangler en genvej til Foreningsportalen og Vurderingssystemet på jeres tablets i
foreningen efter, at vi har lukket app'en.
Når den nye hjemmeside er på plads, vil det være lettere for jer at tilgå systemerne fra forskellige
enheder, men indtil da, kan I evt. lave en genvej på tabletten til hjemmesiden. Så er den kun et klik
væk.
Prøv at følge denne guide:
Til iPad
1. Åben Safari
2. Gå ind på vores hjemmeside: www.kolonihaveforbundet.dk
3. Tryk på "del"-knappen
i bunden af skærmen
4. Tryk herefter på "Føj til hjemmeskærm"-knappen
5. Vælg et navn til genvejen på hjemmeskærm, og tryk på "Tilføj"
6. En genvej til www.kolonihaveforbundet er nu tilføjet til hjemmeskærmen.
Til tablets, der bruger Android styresystem
1. Åben Google Chrome
2. Gå ind på vores hjemmeside: www.kolonihaveforbundet.dk
3. Tryk på fanen/action baren oppe i højre hjørne på de 3 prikker
4. Tryk på "Føj til startskærm"
5. Vælg et navn til genvejen på hjemmeskærmen og tryk på "Tilføj"
6. En genvej til www.kolonihaveforbundet.dk er nu tilføjet til hjemmeskærmen.
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