
 

Kommunikation 

 
 

H/F SOMMERVIRKE 

 

Al korrespondance mellem medlemmerne og foreningen foregår på E-mail, samt ved filer vedhæftet e-mail 

eller tilknyttet e-mail i form af link til foreningens hjemmeside eller andre hjemmesider. Det gælder uanset 

andet måtte være angivet i andre bestemmelser i vedtægten. 

Ved korrespondance forstås bl.a; indkaldelser til generalforsamlinger med bilag i henhold til vedtægterne 

(årsregnskab, budgetter, forslag, m.v.), påkrav af enhver art (herunder påkrav om betaling af restancer til 

foreningen). 

Uanset ovenstående bestemmelser skal korrespondance ske med almindelig post, såfremt lovgivningen 

stiller krav herom, såfremt bestyrelsen beslutter det eller såfremt et medlem har underskrevet en erklæring 

om, at al korrespondance til medlemmet skal ske med almindelig post. 

Det enkelte medlem er ansvarlig for, at bestyrelsen har den til enhver tid gældende e-mailadresse til 

medlemmet og at den pågældende e-mailadresse kan modtage e-mail fra bestyrelsen. Hvis medlemmet 

skifter e-mailadresse skal medlemmet straks orientere bestyrelsen herom.  Korrespondance skal anses for 

fremkommet til medlemmet, når korrespondance er afsendt til den senest af medlemmet oplyste               

e-mailadresse. 

Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for at korrespondance 

ikke kommer frem til medlemmet. Bestyrelsen kan ikke holdes ansvarlig herfor. 

Det nærmere indhold af den nævnte erklæring, samt eventuelle retningslinjer vedrørende digital 

kommunikation fastsættes af bestyrelsen. 

  



 

Kommunikation 

 
 

H/F SOMMERVIRKE 

Oplysning om erklæring om e-mailadresse. 

Med min underskrift på nærværende erklæring: 

Tilkendegiver jeg, at jeg er bekendt med bestemmelserne i H/F Sommervirkes vedtægter vedr. 

kommunikation med medlemmerne 

Accepterer jeg som ejer af haven på nedenstående adresse, at al skriftlig korrespondance og alle 

dokumenter fra ovenstående forening til undertegnede fremover kan ske per e-mail til følgende 

adresse: 

 ________________________ @ _________________              (skriv tydelig mailadresse). 

 Erklæringer indebærer blandt andet, at følgende korrespondance og dokumenter kan sendes med e-mail i 

stedet for almindelig post. 

Indkaldelser til generalforsamlinger med bilag i henhold til vedtægterne (årsregnskab, budgetter 

og forslag m.v.) 

Påkrav af enhver art (herunder påkrav om betaling af restancer til foreningen og inkassopåkrav). 

 Varslinger (herunder varsling om adgang til haven) 

Medlemmet er ansvarlig for at ovennævnte e-mailadresse kan modtage mail fra H/F Sommervirke, samt at 

H/F Sommervirke altid har oplysning om medlemmets korrekte e-mailadresse. 

Medlemmet har pligt til straks at underrette H/F Sommervirke ved ændring af e-mailadresse. Underretning 

kan ske pr. e-mail til kasserer@hfsommervirke.dk og træder først i kraft, når bestyrelsen har bekræftet 

ændringen. 

Hvis medlemmet ikke opfylder sin forpligtelse, bærer medlemmet selv ansvaret for eventuelle 

dokumenter/indkaldelser, der er sendt elektronisk ikke er kommet frem til medlemmet. Foreningen kan 

ikke holdes ansvarlig herfor. 

Denne erklæring sendes til H/F Sommervirke, eller lægges i kontorets postkasse eller sendes som scannet 

dokument, der vedhæftes en e-mail til H/F Sommervirke på ovennævnte e-mailadresse. 

Hvis medlemmet ikke længere ønsker at modtage korrespondance/dokumenter pr. e-mail, kan medlemmet 

til enhver tid underskrive ”Erklæring om korrespondance med almindelig post”, hvorefter fremtidig 

korrespondance og fremsendelse sker med almindelig post. Ændringen træder i kræft med 1. måneds 

varsel til den 1. i en måned. 

______________________, den          20____ 

Navn (Blokbogstaver):      ___________________________________________ 

Hjemme Adresse (Blokbogstaver): ___________________________________________ 

Underskrift:                        ___________________________________________ 

Have nummer:                   ___________________________________________ 

mailto:kasserer@hfsommervirke.dk


 

Kommunikation 

 
 

H/F SOMMERVIRKE 

Erklæring om korrespondance med almindelig post. 

Med min underskrift på nærværende erklæring: 

Tilkendegiver jeg, at jeg er bekendt med bestemmelserne i H/F Sommervirkes vedtægter vedr. 

kommunikation med medlemmerne 

Anmoder jeg om, at al skriftlig korrespondance og alle dokumenter fra H/F Sommervirke til 

undertegnede, sker med almindelig post. 

Medlemmet kan til enhver tid underskrive blanket om ”Oplysning og erklæring om e-mailadresse”, 

hvorefter nærværende erklæring bortfalder, hvorefter fremtidig korrespondance og fremsendelse af 

dokumenter sker pr. e-mail. Ændringen træder i kraft med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 

Denne erklæring sendes til H/F Sommervirke, eller lægges i kontorets postkasse eller sendes som scannet 

dokument, der vedhæftes en e-mail til H/F Sommervirke på denne e-mail  kasserer@hfsommervirke.dk. 

 

______________________, den          20____ 

Navn (Blokbogstaver):      ___________________________________________ 

Hjemme adresse (Blokbogstaver): ___________________________________________ 

Underskrift:                        ___________________________________________ 

Have nr:            ___________________________________________ 

 

mailto:kasserer@hfsommervirke.dk

