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KÆRE HAVEFORENINGER

Efter regeringens udmeldinger om Danmarks genåbningsplan, har vi fået mange
spørgsmål fra jer haveforeninger, som vi vil forsøge at besvare i dette nyhedsbrev.

Generalforsamlinger kan fortsat ikke afholdes som normalt
Det er fortsat forbudt at forsamles mere end 10 personer.
Efter 8. juni hæves grænserne til mellem 30-50, hvilket sandsynligvis vil gælde
frem til 1. september. Dermed vil det formentlig ikke være muligt at afholde
normale generalforsamlinger før til september, med mindre I er en meget lille
forening.

Vi opfordrer til, at I kører videre, som beskrevet i vores nyhedsmail fra april. I
samme nyhed har vi beskrevet muligheden for digitale nødgeneralforsamlinger, hvor både den demokratiske dialog og afstemning er
sikret. Denne mulighed kan I fortsat benytte (læs mere her).

Fællestoiletter
Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer, der håber på, at vi vil ændre
anbefalinger, så de kan få åbnet op for fællestoiletterne. Regeringen har ikke
slækket på kravene til hygiejnen, og derfor er vores anbefalinger fortsat, som
de står på hjemmesiden under nyheder (læs mere her).
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Fællesarbejde
Vores anbefaling er, at I kun afholder dage med fællesarbejde, hvis regeringens
retningslinjer kan overholdes. Hvis I beslutter at afholde fællesarbejde, så
overvej evt. at opdele det over flere dage, så mange mennesker ikke skal mødes
på samme tid for at få instruktioner, værktøjer mv.

Vurdering
Det er vores anbefaling, at vurderinger nu kan foregå som normalt alle steder.
Der er ikke grundlag for at undlade at vurdere, så længe regeringens retningslinjer om afstand og hygiejne overholdes.

Hvis I ikke har nogen vurderingsmænd i foreningen, som ønsker at vurdere, kan
kredsen eller VUU træde til. I forhold til gyldighedsperiode på vurderingsrapporten og adgang til vurderingssystemet, kan I genlæse vores nyhedsmail fra
april.

Havepræmiering
Havepræmiering fortsætter uændret – dog vil havekonsulenterne først gå rundt
på havegangene i august måned.

Kurser
Forbundets fysiske kurser er aflyst indtil september måned. I juni måned vil vi i
stedet udbyde korte webinarer (1-2 timer) om specifikke emner, I som
bestyrelse kan deltage i.
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