
Under ingen omstændigheder skal tage i haven, hvis man har været i nærheden af nogen,

der er/måske er smittede

Bliver på sin hjemmeadresse, hvis man har det skidt eller er i (selv)karantæne

Kun tager i haven, hvis man reelt har mulighed for at holde afstand til andre

Ikke forsamles i grupper over 10 personer og sørger for, at alt socialt foregår udenfor med

minimum 2 meters afstand

Sørger for god håndhygiejne 

Sørger for, at medlemmer vasker eller spritter af efter brug af fælles genstande, f.eks.

toiletter og vaskemaskiner

Kære haveforeninger

 
I forbindelse med corona har vi fået en del spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig i

haveforeningerne. Vi indsamler løbende spørgsmål og besvarer dem i denne Q&A, som også

ligger på vores hjemmeside. 

Indledningsvis vil vi sige, at vi opfordrer alle medlemmer til at agere nøjagtig efter

Sundhedsministeriets retningslinjer. Det betyder, at man:

 

 

Se myndighedernes retningslinjer her eller ring til corona hotline, hvis I er usikre på noget.

Nummeret er: 7020 0233

 

Spørgsmål og svar
 

Skal vi anbefale medlemmerne at tage i haven eller blive hjemme?
Hvis I vurderer i haveforeningen, at I ikke kan følge myndighedernes retningslinjer til punkt og

prikke, så mener vi ikke, medlemmerne skal være i haverne.
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http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brev-til-alle-borgere-over-15-aar-Information-om-COVID-19
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Folk kan vaske hænder/afspritte, inden de går ind i vaskeriet

Der kan være rigeligt med afstand (gerne 2 meter) mellem medlemmerne

Der ikke er for mange medlemmer i vaskeriet på samme tid

Dem, der har brugt maskinerne, afspritter knapper, låger og steder, de har rørt, når de er

færdige med at bruge maskinen

Anviser medlemmer til at nyse og hoste i ærmet

Vi har fællestoiletter i haveforeningen. Hvordan forholder vi os til dem?
Efter samtale med myndighedernes hotline har vi fået at vide, at man skal forholde sig

således til fællestoiletter i haveforeninger: 

Man skal rengøre toilettet efter sig selv efter HVERT toiletbesøg. Her skal man gerne

bruge almindelige rengøringsmidler og handsker. Derudover skal toiletterne gøres

hovedrent minimum een gang om dagen. Der skal være håndsprit til rådighed, som i

butikkerne.

Det er en god idé yderligere at bede folk tage deres eget håndklæde med (til og fra), så

medlemmerne ikke skal dele et. 

 

Vi har fællesvaskeri i foreningen. Hvordan forholder vi os til det?
I skal sørge for, at:

 

Fællesarbejde/pligtarbejde 
Hvis I ikke kan sikre, at myndighedernes retningslinjer bliver overholdt ved

fællesarbejde/pligtarbejde, så anbefaler vi, at I udskyder det til senere. Hvis I vælger at

afholde fællesarbejde/pligtarbejde, skal I som bestyrelse anvise en metode, der skal sikre, at

medlemmerne kan følge myndighedernes retningslinjer.

 

Vi er klar over, at ukrudt, buske og træer på fællesområderne ikke afventer corona-krisen, og

derfor kan det godt ske, at fællesarealerne ikke er så pæne, som de plejer at være i denne

tid. Det regner vi med, at alle har forståelse for.

 

Ukrudt i haverne
Lige nu befinder vi os i en helt unik situation, hvor udefrakommende omstændigheder

dikterer vores hverdag. Vi er klar over, at nogle ikke har mulighed for at være i haverne, fordi

de enten er sløje eller ikke kan følge retningslinjerne derude, og så skal de ikke være der.

Derfor henstiller vi til, at alle har forståelse for situationen og ikke forventer, at haverne

bliver passet, som vedtægterne ellers dikterer. 

 

Vores generalforsamling er udskudt, men bestyrelsen var på genvalg. Har

bestyrelsen samme beføjelser, som de plejer, indtil vi kan afholde

generalforsamling?
Hvis generalforsamlingen ikke har været afholdt, fortsætter bestyrelsen med samme

beføjelse som hidtil, inden en ny generalforsamling bliver afholdt. Bestyrelsen bør dog kun

varetage den daglige drift og ikke tage initiativer til større handlinger eller beslutninger,

som vil være bindende for haveforeningen.

 

Hvordan skal vi forholde os til vurderinger?
Der er ikke noget til hinder for at vurderinger sættes i bero, indtil Sundhedsstyrelsens

restriktioner er ophævet. Medlemmerne kan ikke stille krav til foreningen om, at der skal  
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Før I går ind i huset, skal I spørge sælger om han/hun potentielt kan være smittebærer

Stil krav om, at alle håndtag er tørret af med sprit

Medbring håndsprit og gerne handsker

Vurderingen bør gennemføres med åbne vinduer

Der skal min. være 2 meter mellem deltagerne

Udvalget bør ikke dele dokumenter eller målebånd på noget tidspunkt

vurderes. Der er tale om en nødsituation, hvor udsættelsen sker med det formål at undgå,

at medlemmerne/vurderingsudvalgene smittes. Det er dog op til den enkelte forening at

beslutte, om de vil fortsætte med at vurdere eller ej.

 

Yderligere er det op til den enkelte vurderingsperson at beslutte, om vedkommende

ønsker at vurdere eller ej. Hverken bestyrelser eller udvalg kan pålægge

vurderingspersoner at vurdere. Hvis en vurderingsperson vælger at fortsætte med at

vurdere, så skal Sundhedsministeriets anbefalinger overholdes. I den forbindelse anbefaler

vi følgende:

 

 

Hvordan kan vi afholde bestyrelsesmøder, hvis kravene bliver skærpet til 2

personer?
Vi anbefaler, at I mødes virtuelt (Skype eller Messenger) eller mødes pr. telefon. 

 

Vi har brug for at snakke med nogle medlemmer, der har svært ved skriftlig

kommunikation. Typisk foregår de møder på havegangen, i haven eller

indkaldt til formelt møde i foreningshuset. Hvordan håndteres dette?
Vi anbefaler, at I bruger Skype, mødes på havegangen med god afstand eller venter indtil

situationen normaliseres. 

 

Hvordan forholder vi os til udlejning af foreningshuset?
Da I ikke kan sikre, at myndighedernes retningslinjer overholdes, bør I ikke udleje jeres

foreningshus, før myndighedernes restriktioner er ophævet.

 

Det er tvingende nødvendigt at hæve vores kontingent NU, men vores

vedtægter siger, at generalforsamlingen beslutter kontingentets størrelse
Hvis foreningen har en kassebeholdning at tære på, kan kontingentstigningen

udsættes. Hvis det er nødvendigt for foreningens drift, kan kontingentet hæves til det

absolut nødvendige. Den senere generalforsamling skal godkende kontingentet,

og hvis den ikke kan godkende forhøjelsen, må foreningen tilbagebetale beløbet.

 

Det er tvingende nødvendigt at foreningen træffer en udgiftskrævende

beslutning (f.eks. i en situation, hvor foreningens område trues af

oversvømmelse)           
Bestyrelsen skal handle i medlemmernes interesse og iværksætte

afværgeforanstaltninger.

Det er af vigtigt, at medlemmerne grundigt informeres om tiltagene og de økonomiske

konsekvenser. Dette kan ske via youtube, hjemmeside og/eller anden

kommunikationskanal. 
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Havepræmiering
Vi ved ikke, hvordan situationen ser ud om et par måneder, og derfor kan vi heller ikke sige

noget endegyldigt om havepræmiering, men det kan være, at det udskydes, hvis

nuværende status fortsætter.

 

Kan I anbefale, at vi flager og dermed viser fællesskab i foreningen?
Vi synes, det er en dejlig tanke, men vi mener, det må være op til den enkelte

haveforening, om de skal flage eller ej. Det afhænger nok af, hvor mange medlemmer, der

er i haverne på det givne tidspunkt.

 

Her kan I holde jer opdaterede
Vi opdaterer løbende denne Q&A, som vi har liggende på vores hjemmeside under

nyheder. Vi henviser også til den via Dialognet og Facebook.
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