JUNI 2020

NYHEDER FRA
KOLONIHAVEFORBUNDET

Kære alle haveforeninger
I forbindelse med, at vi igangsætter den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse i juli måned,
træder vi ind i en proces, hvor vi skal have så mange medlemmer som muligt til at opdatere deres
mailadresse i Foreningsportalen. Spørgeskemaundersøgelsen bliver nemlig sendt til alle
forbundets medlemmer via mail i uge 28 (onsdag 08. juli og frem).
Erfaringen viser, at undersøgelsers svarprocent øges markant, når målgruppen bliver kontaktet
direkte. Derfor handler arbejdet nu om at hjælpe medlemmerne med at opdatere deres
mailadresse. Men vi har naturligvis også sikret os, at de, der ikke har computer eller mail også kan
deltage.

Vi har brug for jeres hjælp til følgende nu
Videoguide:
Vi har brug for jeres hjælp til at dele denne nyhed (og video) til jeres medlemmer via de digitale
kanaler, I bruger til at nå dem med. Videoen forklarer, hvordan man logger på Dialognet og tilgår
Foreningsportalen, så man kan opdatere sin mailadresse og/eller adgangskode.
Medlemsnummer:
Vi er klar over, at mange ikke kender til deres medlemsnummer og derfor fortæller vi, i slutningen
af videoen, hvordan man kan finde det. Vi håber, at I også vil være behjælpelige med at oplyse
dem det, hvis de henvender sig til jer.
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Vi har brug for jeres hjælp til følgende, når undersøgelsen igangsættes
De ikke-digitale medlemmer:
Vi ved, at der er medlemmer, der enten ikke har mailadresse eller er digitalt stærke. I den
forbindelse har vi to løsninger:
1) Vi publicerer et link til undersøgelsen på vores hjemmeside, så medlemmerne fra enhver
computer kan tilgå undersøgelsen med hjælp fra familie eller venner. Vi håber, at I kan stille
foreningens pc til rådighed for de medlemmer, der ikke selv har.
2) Hjemmesiden får også en PDF-version af undersøgelsen, så I kan printe den og lade jeres ikkedigitale medlemmer udfylde skemaet i hånden. Derefter kan I enten scanne det besvarede
skema ind og sende det til os via mail eller lægge de besvarede skemaer i en konvolut og sende
dem til os med almindelig post.

Hvad handler undersøgelsen om?
Spørgeskemaet undersøger, hvad der er vigtigt for medlemmerne, hvad de ønsker, at
Kolonihaveforbundet skal fokusere på i fremtiden og hvilken fornyelse, de gerne ser, at forbundet
undergår.
Spørgsmålene i undersøgelsen er baseret på de fokusgruppeinterviews med medlemmer, som
forbundet og konsulentfirmaet, nextpuzzle, har afholdt her i juni måned.
Vi håber virkelig, I vil hjælpe os med til at opfordre jeres medlemmer til at besvare undersøgelsen
samt hjælpe dem, der har behov for det.
Undersøgelsen starter i uge 28 (onsdag 08. juli) og har svarfrist d. 24. august.
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