
Kære havelejer
Denne information gælder vores venteliste og er relevant for jer, der kender nogen, der er
opskrevet på ventelisten.

Sidste år overgik vi til en ny procedure i takt med, at vi ønskede at overgå til en mere
tidssvarende administration.
Dette indebar, at de indskrevne ikke længere ville modtage girokort, men i stedet skulle
indbetale beløbet direkte til vores ventelistekonto, der blev oprettet til formålet. Dette virker
logisk, da de fleste har netbank og bruger e-mails til kommunikation i dagligdagen. Det er
hurtigt, nemt og billigt.

I den forbindelse blev der udsendt en varsling i maj måned 2018, omkring den ændrede
håndtering af administration af ventelisten. 
Proceduren blev beskrevet og det fremgik bl.a. af varslingen:

"Fremover skal I ikke indbetale på girokort, men derimod indbetale på en
ventelistekonto, som vi har oprettet til formålet. Det vil hjælpe vores kasserer
betydeligt. Kontonummer til ventelisten er i Arbejdernes Landsbank, reg: 5329 kto.
0243980 og det årlige gebyr på 200,-, skal indbetales senest den 28. februar hvert år.
Vi sender dog lige en e-mail i januar, der minder jer om betalingen. Husk derfor altid
at skrive, hvis I ændrer e-mailadresse, telefonnummer eller folkeregisteradresse".

Vi har fulgt den udmeldte procedure til punkt og prikke.
Den 30. januar 2019 sendte vi påmindelsen om betaling med senest betaling den 28.
februar som tidligere udmeldt. I denne reminder fremgik tydeligt, at de ikke kunne komme
tilbage på listen, hvis beløb blev modtaget efter fristen og listen var ændret.

Efter betalingsfristen er betalingerne gennemgået - og som altid - er der personer, der ikke
har betalt gebyret af forskellige årsager. Disse personer udgår af listen. Sådan fungerer en
venteliste de aller fleste steder.

Vi har fået en lille håndfuld henvendelser fra nogle indskrevne, der er røget af listen på
grund af manglende betaling af gebyret. De havde overset mailen eller havde slettet den
ved en fejl.
På grund af disse henvendelser, fremlagde vi problematikken overfor
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Kolonihaveforbundets advokat. 

Kolonihaveforbundet udtalte: "vi har ikke noget at udsætte på bestyrelsens administration
af ventelisten. I har fulgt proceduren til punkt og prikke".
Efterfølgende har vi afholdt et bestyrelsesmøde, om ventelisten skulle have "en chance til"
eller om vi fastholder vores procedure, som også er meldt ud til alle de indskrevne.
Vi kom frem til den beslutning, at vi fastholder vores procedure. Hvis vi gør undtagelser
her, vil vi møde det samme år efter år, da der altid vil være nogen der glemmer eller
overser indbetalingen (uanset om det er på girokort eller via netbank).

Dem der er røget ud af ventelisten, er selvfølgelig velkomne til at møde op i vores kontortid
en tirsdag i sæsonen til og med september måned, for at lade sig genopskrive.

De bedste hilsner fra

Bestyrelsen
Sommerhuskolonien Afdeling A
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