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Kære Kolonister  
 
Så er det tid til udvælgelse af årets præmiehaver.   
 
Onsdag den 9. juni fra omkring kl. 17 - kommer HF Frydenlund på tur rundt i foreningen og 
udtager de haver, som kredskonsulenten senere skal bedømme til den endelige præmiering.  
 
Det er naturligvis frivilligt om man vil være med. Som udgangspunkt er alle med, medmindre 
haven er aflåst.  
 
Er man ikke hjemme og ønsker at være med, så lad blot havelågen være uaflåst så de kan 
komme ind i haven. 
 
Er havelågen låst, tages det som udtryk for at man ikke ønsker at deltage i årets udtagning til 
præmiehave. 
  
De haver som ikke kan være med, er haver der er overtaget indenfor det sidste år og de der 
har vundet præmier indenfor de sidste 4 år.  
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i H/F Oldjorden   
 
At arbejde i en bestyrelse er et frivilligt stykke arbejde, som foregår i vores fritid. Vi sidder 
ikke ved tasterne eller med haveforeningens telefon hver dag. Der kan derfor godt gå et 
stykke tid, inden du modtager svar. Haveforeningens telefonnummer er 27 12 76 27. Du skal 
altid starte med at finde svar på haveforeningens hjemmeside: www.oldjorden.dk  
 



En blog med indhold fra Havebladet, kaldet "Havehjørnet", der er søgbar og let at bevæge sig
rundt i
En blog, der er åben for medlemmernes/haveforeningernes historier og ideer. Her er der lagt op
til, at I kan dele gode erfaringer, beskrive eksempelvis bæredygtige tiltag i jeres haveforening eller
dele jeres tips til eksempelvis foreningsaktiviteter 
Et dokumentarkiv med søgefunktion og kategorier, så alle vejledninger og dokumenter bliver
lettere at finde
En nyhedsside med søgefunktion, så I lettere kan finde artikler om eksempelvis "kloakering" eller
lignende

Kære medlem 
Solen titter frem, flere og flere er blevet vaccinerede og landet åbner gradvist op. Vi satser på, at vi kan
se frem til en god sommer. 
 
Resultat af Havebladsundersøgelsen
Først og fremmest tusind tak til alle jer, der deltog i undersøgelsen. Vi har modtaget 1.100 besvarelser. 
Bladet udsendes til knap 38.000 medlemmer og derfor er besvarelsesprocenten for lille til, at vi kan
konkludere, at resultaterne repræsenterer flertallets holdning. Af den årsag kan vi ikke basere nogen
former for ændringer af bladet på det. Men vi tager alle kritikpunkter og gode ideer med videre i vores
arbejde.

Hjemmesiden bliver piftet op
Vi er for tiden ved at give vores eksisterende hjemmeside et ansigtsløft og gøre den mere
brugerorienteret. Hjemmesiden forventes klar i sensommeren og den kommer blandt andet til at
have:
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Log ind på Dialognet. Se her, hvis du har brug for en guide
Tryk på "Foreningsportalen - adgang" i bunden af forsiden. Du bliver nu sendt til Foreningsportalen
På forsiden af Foreningsportalen holder du musen over "oversigt" øverst i billedet. Vælg derefter
"ændre e-mail og/eller password"
Du kommer til en side med oplysninger om dig
Klik fluebenet væk fra Haveblad under oplysningerne 

Nu kan I afholde generalforsamlinger i jeres egne lokaler
Det er nu muligt for jer at afholde generalforsamlinger i jeres egne lokaler, så længe I overholder
bestemte krav. I kan læse mere om dette i nyheden på vores hjemmeside her. 

Havebladet som pdf
Vi har hørt fra flere medlemmer, at de har svært ved at læse Havebladet på vores hjemmeside.
Havebladet ligger på Issuu (en magasinplatform) og alt efter, hvilke skærme, Issuu optimerer til, kan de
skabe udfordringer. Det er især Android-enheder, der er generede. Vi har derfor valgt at lægge bladet
ud som almindelig PDF på siden også. I finder det under bladet på denne side.

Nej-tak til at modtage Havebladet
Vi oplever af og til, at medlemmer ønsker at afmelde sig det fysiske Haveblad for i stedet at læse det
digitalt. Det er muligt. 

Sådan gør du:
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https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/dialognet/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/nye-regler-for-fysiske-generalforsamlinger-fra-06-maj/
https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/havebladet/

